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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

الحمــد هللا علــى نعمــه الظــاهرة والباطنــة قــديما وحــديثا والصــالة والســالم علــى نبيــه 
ورسوله محمد وآله وصحبه الـذين سـاروا فـي نصـرة دينـه سـيرا حثيثـا وعلـى أتبـاعهم 

ــــذين  ــــا أمــــا بعــــدال ــــا وموروث ــــاء أكــــرم بهــــم وارث ــــة األنبي ــــوا علمهــــم والعلمــــاء ورث   ورث
فهـــذا مختصـــر يشـــمل علـــى أصـــول األدلـــة الحديثيـــة لألحكـــام حررتـــه تحريـــرا بالغـــا 
ليصير من يحفظـه مـن بـين أقرانـه نابغـًا ، ويسـتعين بـه الطالـب المبتـدئ وال يسـتغني 

  .عنه الراغب المنتهي 
  .رجه من األئمة إلرادة نصح األمة وقد بينت عقب كل حديث من أخ

فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ، 
وقـد أقـول األربعـة . وبالخمسـة مـن عـدا البخـاري ومسـلم ، وبالستة من عـدا أحمـد 

ـــة األول  ـــة مـــن عـــدا الثالث ـــر ، وأحمـــد ، وباألربع ـــة مـــن عـــداهم وعـــدا األخي وبالثالث
  .لمتفق البخاري ومسلم ، وقد ال أذكر معهما ، وما عدا ذلك فهو مبين ،وبا

���� �َ��	��� �َْ	�َ���َ��ِوسميته  ِ������	َْ� ُ�ُ���ِ��َ���َ�	َْ� ���	��َ� ���� ِ������	َْ� ُ�ُ���ِ��َ���َ�	َْ� ���	��َ� ���� ِ������	َْ� ُ�ُ���ِ��َ���َ�	َْ� ���	��َ� ���� ِ������	َْ� ُ�، واهللا أسـأله أن ال يجعـل مـا علمنـاه علينـا وبـاًال ،     ���ُ
        .وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى 
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  ِكَتاُب اَلطَهارَِة 
  

  ِه اَْلِمَيابَاُب 

  

َاحلِْل َمْيَتُتُه ، ُهَو اَلطُهوُر َماُؤهُ  {: ِيف اَْلَبْحرِ  �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١
  .   )١(َوَصحَحُه اِْبُن ُخَزْميََة َواَلتـْرِمِذي  ، َواْبُن َأِيب َشْيَبَة َواللْفُظ َلهُ ، َأْخَرَجُه َاْألَْربـََعةُ   }

٢  -  ِه : قَالَ  � َوَعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيُسُه  { �قَاَل َرُسوُل اَللاَْلَماَء َطُهوٌر َال يـَُنج ِإن
  .   )٣(َوَصحَحُه َأْمحَُد   )٢(َأْخَرَجُه اَلثَالثَُة    }َشْيٌء 

٣-  قَاَل َرُسوُل : قَالَ  �َوَعْن َأِيب أَُماَمَة اَْلَباِهِلي� }  ُسُه َشْيءٌ  ِإنَما ، اَْلَماَء َال يـَُنج ِإال
  .  )٥(َوَضعَفُه أَبُو َحامتٍِ   )٤(َأْخَرَجُه اِْبُن َماَجْه    }َوَلْونِِه ، َغَلَب َعَلى رِِحيِه َوَطْعِمهِ 

٤ -  َهِقي    }بَِنَجاَسٍة َحتُْدُث ِفيِه ؛ ْونُهُ َأْو لَ ، َأْو َطْعُمهُ ، اَْلَماُء طَاِهٌر ِإال ِإْن تـََغيـَر رُِحيهُ  {: َولِْلبَـيـْ
)١(   .  

                                                 
من طريق صفوان بن سليم، عن سعيد ) ١١١(، وابن خزيمة )١٣١(وابن أبي شيبة ) ٣٨٦(، وابن ماجه )٦٩(، والترمذي )٧٠٧و  ١٧٦و  ٥٠/ ١(، والنسائي )٨٣(رواه أبو داود . صحيح - ١

إنا نركب البحر، ! يا رسول اهللا: جاء رجل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال: أنه سمع أبي هريرة يقول -وهو من بني عبد الدار-يرة بن أبي بردة بن سلمة من آل بني األزرق، عن المغ

وهذا إسناد صحيح، وقد أعله بعضهم بما ال يقدح، كما : قلت". ححسن صحي: "وقال الترمذي. فذكره: ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم

  ". األصل"أن للحديث شواهد، وتفصيل ذلك في 

فيها الحيض، من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى ) أتتوضأ: رواية(أنتوضأ (!) يا رسول اهللا : قيل: عن أبي سعيد الخدري، قال) ٦٦(، والترمذي )١٧٤(، والنسائي )٦٦(رواه أبو داود : صحيح - ٢

وهو حديث صحيح، وٕان أعل بجهالة أحد رواته، لكن له طرق وشواهد أخرى يصح بها الحديث، كما تجد ذلك : قلت. الحديث: .. فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! ولحوم الكالب، والنتن؟

يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث ): "١/٣٧" (معالم السنن"قال الخطابي عن ذلك في ". والنتن وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكالب،: "قوله في الحديث: فائدة". باألصل"مفصال 

تنزيه المياه، : ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا؛ مسلمهم وكافرهم! أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وعمدا، وهذا ال يجوز أن يظن بذمي، بل بوثني، فضال عن مسلم

ليه أمس، أن يكون هذا صنيعهم بالماء، امتهانهم وصونها عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان، وهم أعلى طبقات أهل الدين، وأفضل جماعة المسلمين، والماء في بالدهم أعز، والحاجة إ

وٕانما كان هذا . رعه، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا لألنجاس، ومطرحا لألقذار؟ هذا ما ال يليق بحالهموقد لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشا!. له؟

  ". ألشياء وال يغيرهثرته ال تؤثر فيه وقوع هذه امن أجل أن هذه البئر في صدور من األرض، وأن السيول كانت تكسح هذه األقذار من الطرق واألفنية، وتحملها فتلقيها فيها، وكان الماء لك

  " . المختصر"نقله المنذري في  - ٣

  . وهو ضعيف؛ لضعف رشدين، وقد اضطرب أيضا في إسناده. من طريق رشدين بن سعد، حدثنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي إمامة به) ٥٢١(رواه ابن ماجه . ضعيف - ٤

  ". عند أبي إمامة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، ورشدين ليس بقوي، والصحيح مرسل: يوصله رشدين بن سعد، يقول قال أبي: "فقال) ٤٤/ ١" (العلل"نقله ولده في  - ٥
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ُهَما قَالَ  -٥ ِإَذا   {: قَاَل َرُسوُل اَللِه َصلى َعَلْيِه َوَسلمَ : َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
َوَصحَحُه اِْبُن ، َأْخَرَجُه َاْألَْربـََعةُ   }ُجْس ملَْ يـَنْ  {: َوِيف َلْفظٍ   }َكاَن اَْلَماَء قـُلتَـْنيِ ملَْ َحيِْمْل َاْخلََبَث 

  .   )٢(َواْبُن ِحباَن  . ُخَزْميَةَ 

اِئِم َوُهَو  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٦ َال يـَْغَتِسُل َأَحدُُكْم ِيف اَْلَماِء اَلد
  .  )٣(َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم    }ُجُنٌب 

اِئِم اَلِذي َال َجيْرِي {: ْلُبَخارِي َولِ  َأَحدُُكْم ِيف اَْلَماِء اَلد يـَْغَتِسُل ِفيِه ، َال يـَُبوَلن ٤(   }ُمث(  .  

  .  )٥("  ِمْنهُ : "َوِلُمْسِلمٍ 

  .   )٦(   }َوَال يـَْغَتِسُل ِفيِه ِمْن َاْجلََنابَِة  {: َوِألَِيب َداُودَ 

َأْن تـَْغَتِسَل اَْلَمْرأَُة بَِفْضِل " �نـََهى َرُسوُل اَللِه  {: قَالَ  �لنِيب َوَعْن َرُجٍل َصِحَب اَ  -٧
يًعا ، أَْو اَلرُجُل ِبَفْضِل اَْلَمْرأَةِ ، اَلرُجلِ  َوِإْسَناُدُه َصِحيٌح  ، َساِئي َوالن . َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ   }َوْليَـْغَرتِفَا مجَِ

)٧(   .  

ُهَماَوَعْن اِْبِن  -٨ َكاَن يـَْغَتِسُل بَِفْضِل َمْيُمونََة َرِضَي اَللُه   �َأن اَلنِيب  {؛ َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
َها    .  )٨(َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم    }َعنـْ

                                                                                                                                                                  
  . وله طريق آخر ولكنه ضعيف أيضا. من حديث أبي إمامة أيضا، وفي إسناده بقية بن الوليد، وهو مدلس وقد عنعن) ٢٦٠-١٥٩" (الكبرى"رواه البيهقي في . ضعيف - ١

، والحاكم )٩٢(وصححه ابن خزيمة . ، وهو حديث صحيح، وقد أعل بما ال يقدح)٥١٧(، وابن ماجه )٦٧(، والترمذي )١٧٥و ٤٦/ ١(، والنسائي )٦٥و  ٦٤و  ٦٣(رواه أبو داود . يحصح - ٢

  ) . ١٢٤٩(، وابن حبان )١٣٢(

  ). ٢٨٣(رواه مسلم . صحيح - ٣

  ) . ٢٣٩(البخاري رقم  - ٤

  ). ٢٨٢(مسلم رقم  - ٥

  ) . ٧٠(سنن أبي داود  - ٦

وهذا سند صحيح، كما : قلت. من طريق داود بن عبد اهللا األودي، عن حميد الحميري، عن رجل صحب النبي صلى اهللا عليه وسلم، به) ١٣٠/ ١(، والنسائي )٨١(رواه أبو داود . صحيح - ٧

  . قال الحافظ

  ). ٣٢٣(رواه مسلم . صحيح - ٨
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َهاَفَجاَء لِيَـْغتَ ، ِيف َجْفَنةٍ  �ِاْغَتَسَل بـَْعُض أَْزَواِج اَلنِيب  {": اَلسَننِ "َوِألَْصَحاِب  -٩ ، ِسَل ِمنـْ
  .   )١(َواْبُن ُخَزْميََة  ، َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي   }" ِإن اَْلَماَء َال ُجيِْنبُ : "فـََقالَ ، ِإين ُكْنُت ُجنًُبا: فـََقاَلْت َلهُ 

  

ِفيِه اَْلَكْلُب  َطُهوُر ِإنَاِء َأَحدُِكْم ِإْذ َوَلغَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ١٠
  .  )٢(َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم    }أُوَالُهن بِالتـَراِب ، َأْن يـَْغِسَلُه َسْبَع َمراتٍ 

  .  )٣(   }فـَْلُريِْقُه  {: َوِيف َلْفٍظ َلهُ 

 ْرِمِذيَولِلتـ :}  َراِب ، ُأْخَراُهنبِالتـ ٤(   }أَْو أُوَالُهن(   .  

َا ، ِإنـَها لَْيَسْت بَِنَجسٍ  {: -ِيف اَْهلِرةِ -قَاَل  �َأن َرُسوَل اَللِه  �َوَعْن َأِيب قـََتاَدَة  - ١١ ِإمن
  .   )٥(َواْبُن ُخَزْميََة  . َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي ، َأْخَرَجُه َاْألَْربـََعةُ   }ِهَي ِمْن اَلطواِفَني َعَلْيُكْم 

، فـََزَجَرُه اَلناسُ ، َجاَء َأْعَراِيب فـََباَل ِيف طَائَِفِة اَْلَمْسِجدِ  {: قَالَ  �َوَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  - ١٢
 ِيبفـَنَـَهاُهْم اَلن�  ِيبا َقَضى بـَْوَلُه أََمَر اَلنَفٌق َعَلْيِه    }. فَُأْهرِيَق َعَلْيهِ ؛ ِبَذنُوٍب ِمْن َماءٍ  �فـََلمُمتـ

)٦(   .  

ُهَما قَالَ َوَعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي  - ١٣ ، ُأِحلْت لََنا َمْيَتَتاِن َوَدَمانِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : اَللُه َعنـْ
َوِفيِه ، َواْبُن َماَجهْ ، َأْخَرَجُه َأْمحَدُ   }فَالطَحاُل َواْلَكِبُد : َوأَما الدَمانُ ، فَاجلََْراُد َواحلُْوتُ : فََأما اْلَمْيَتَتانِ 

  .   )١(َضْعٌف  
                                                 

". هذا حديث حسن صحيح: "قال الترمذي. الحديث: ... من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال) ٣٧٠(، وابن ماجه )٦٥(، والترمذي )٦٨(رواه أبو داود . صحيح  - ١

  . ضا تصحيح ابن خزيمة لغير هذا اللفظإذ لم يخرجه النسائي، وأي" السنن"وهم الحافظ في عزوة ألصحاب ": تنبيه. "وهو كذلك وٕان كان من رواية سماك، عن عكرمة، وهي معلولة: قلت

  ) . ٩١) (٢٧٩(رواه مسلم . صحيح - ٢

  ). ٨٩) (٢٧٩(مسلم  - ٣

  ) . ١٤٠(البن شاهين رقم " ناسخ الحديث ومنسوخه"وهي زيادة صحيحة كما بينت ذلك في : قلت". وٕاذا ولغت فيه الهرة، غسل مرة: "، وعنده زيادة أخرى، وهي)٩١(سنن الترمذي  - ٤

أن أبا  -وكانت تحت ابن أبي قتادة-من طريق كبشة بنت كعب بن مالك ) ١٠٤(وابن خزيمة ) ٣٦٧(، وابن ماجه )٩٢(، والترمذي )١٧٨و  ٥٥/ ١(، والنسائي )٧٥(رواه أبو داود . صحيح - ٥

إن رسول اهللا : قال. نعم : أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: فقال! ني أنظر إليهفرآ: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها اإلناء حتى شربت، قالت كبشة: قالت. أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءا

  ". حديث حسن صحيح: "وقال الترمذي. فذكره: صلى اهللا عليه وسلم قال

  . ، وله طرق عن أنس، وجاء أيضا من رواية بعض الصحابة غير أنس)٢٨٤(، ومسلم )٢١٩(رواه البخاري . صحيح - ٦
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بَاُب ِيف َشَراِب َأَحدُِكْم  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ١٤ ِإَذا َوَقَع اَلذ
  .  )٢(َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِي    }َوِيف َاْآلَخِر ِشَفاًء ، فَِإن ِيف َأَحِد َجَناَحْيِه َداءً ، ُمث لِيَـْنزِْعهُ ، فـَْليَـْغِمْسهُ 

اُء  {: َوزَادَ ، دَ َوأَبُو َداوُ  ِذي ِفيِه اَلدِقي ِجبََناِحِه اَلُه يـَت٣(   }َوِإن(   .  

١٥ -  ْيِثيقَالَ  �َوَعْن َأِيب َواِقٍد اَلل : ِيبةٌ -َما ُقِطَع ِمْن اَْلَبِهيَمِة  { �قَاَل اَلنَوِهَي َحي- 
  .   )٤(َواللْفُظ َلُه  ، ِذي َوَحسَنهُ َواَلتـْرمِ ، َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ   }فـَُهَو َميٌت 

  

  اْآلنَِيِة بَاُب  

  

ُهَما، قَالَ  -١٦ َال َتْشرَبُوا ِيف آنَِيِة  { �قَاَل النِيب : َعْن ُحَذيـَْفَة ْبِن اْلَيَماِن َرِضَي اْللُه َعنـْ
نـَْيا، َوَلُكْم ِيف اْآلِخَرِة الذَهِب واْلِفضِة، َوَال تَْأُكُلوا ِيف ِصَحاِفَها، فَِإنـَها هلَُ  َفٌق َعَلْيِه    }ْم ِيف الد٥(ُمتـ( 

  .  

  

َها، قَاَلتْ  -١٧ الِذي َيْشَرُب ِيف ِإنَاِء  { �قَاَل َرُسوُل اْللِه : َوَعْن أُم َسَلَمَة َرِضَي اْللُه َعنـْ
َا ُجيَْرِجُر ِيف َبْطِنِه نَاَر َجَهنَم  ِة ِإمنَفٌق َعَلْيِه  مُ   }اْلِفض٦(تـ(   .  

                                                                                                                                                                  
  . ولكنه يصح عن ابن عمر موقوفا، والموقوف له حكم الرفع كما قاله البيهقي رحمه اهللا. ، وسنده ضعيف كما أشار إلى ذلك الحافظ)٣٣١٤(ابن ماجه ، و )٢/٩٧(رواه أحمد  - ١

  ). ٥٧٨٢(، )٣٣٢٠(رواه البخاري . صحيح - ٢

  . وٕاسنادها حسن) ٣٨٤٤(سنن أبي داود  - ٣

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المدينة، والناس يجبون أسنمة اإلبل، ويقطعون : ، من طريق عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي قال)١٤٨٠(، الترمذي )٢٨٥٨(رواه أبو داود . حسن - ٤

  . فذكر الحديث: أليات الغنم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

لوال أني : إنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده، رماه به، وقال: ، قالعن عبد الرحمن بن أبي ليلى) ٢٠٦٧(، ومسلم )٥٤٢٦(رواه البخاري . صحيح - ٥

". ولنا في اآلخرة"، وعنده واللفظ للبخاري. الحديث" .. ال تلبس الحرير وال الديباج، وال تشربوا: "لكني سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم، يقول -لم أفعل هذا: كأنه يقول-! نهيته غير مرة وال مرتين

  . وهذه الجملة ليست عند مسلم

  ). ٢٠٦٥(، ومسلم )٥٦٣٤(رواه البخاري . صحيح - ٦
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ُهَما قَالَ  -١٨ َهاُب فـََقْد  { �قَاَل َرُسوُل اْللِه : َوَعِن اْبِن َعباٍس َرِضَي اْللُه َعنـْ ِإَذا ُدِبَغ اْإلِ
َا ِإَهاٍب ُدِبَغ  {: َوِعْنَد اْألَْربـََعةِ .  )١(َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم    }َطُهَر  ٢(   }أَمي(   .  

  }ِدبَاُغ ُجُلوِد اْلَمْيَتِة طُُهوُرهَا  { �قَاَل َرُسوُل اْللِه : قَالَ  �َمَة ْبِن اْلُمَحبِق َوَعْن َسلَ  -١٩
  .   )٣(َصحَحُه اْبُن ِحباَن  

َها، قَاَلتْ  -٢٠  َلوْ : "ِبَشاٍة َجيُرونـََها، فـََقالَ  �َمر َرُسوُل اْللِه  {: َوَعْن َمْيُمونََة َرِضَي اْللُه َعنـْ
ُرَها اْلَماُء َواْلَقَرظُ : "ِإنـَها َمْيَتٌة، فـََقالَ : فـََقاُلوا" َأَخْذُمتْ ِإَهابـََها؟ ُيَطه "{    َساِئيَأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد، َوالن

)٤(   .  

٢١-  ا بَِأْرِض قـَوْ : قـُْلتُ  {: قَالَ  �َوَعْن َأِيب ثـَْعَلَبَة اْخلَُشِينِه، ِإنٍم َأْهِل ِكَتاٍب، يَا َرُسوَل اْلل
َ [أَفـََنْأُكُل ِيف آنَِيِتِهْم؟ َرَها، فَاْغِسُلوَها، وَُكُلوا ِفيَها: "قَالَ ] فـ   }" َال تَْأُكُلوا ِفيَها، ِإال َأْن َال جتَُِدوا َغيـْ

  .   )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيِه  

ُهَما؛  -٢٢ َوَأْصَحابَُه تـََوضُئوا ِمْن َمَزاَدِة  �لنِيب َأن ا {َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ َرِضَي اْللُه َعنـْ
  .   )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيِه، ِيف َحِديٍث َطوِيٍل    }. ِاْمَرأٍَة ُمْشرَِكةٍ 

اِْنَكَسَر، فَاختََذ َمَكاَن الشْعِب ِسْلِسَلًة  �َأن َقَدَح النِيب  { �َوَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  -٢٣
  .   )٧(َأْخَرَجُه اْلُبَخارِي    }. ِمْن ِفضةٍ 

  ِإزَاَلِة اَلنَجاَسِة َوبـََياَِا بَاُب   

  
                                                 

  ). ٣٦٦(رواه مسلم . صحيح - ١

وذلك ألن أبا داود لم يروا " وعند األربعة: "لهوهم الحافظ رحمه اهللا في قو ": تنبيه. "عن ابن عباس أيضا، وهو صحيح كسابقه) ٣٦٠٩(، وابن ماجه )١٧٢٨(، والترمذي )٧٧٣(رواه النسائي  -  ٢

  . الحديث بهذا اللفظ، وٕانما لفظه كلفظ مسلم

  ". باألصل"وبيان ذلك . وٕان وهم فيه الحافظ، إذ عزو هذا اللفظ البن حبان من رواية ابن المحبق ليس بصواب، وٕانما هو لفظ حديث عائشة. صحيح - ٣

  . ، وله ما يشهد له)١٧٥-٧٧٤(نسائي ، وال)٤١٢٦(رواه أبو داود . صحيح - ٤

  . ، وله طرق وألفاظ، عن أبي ثعلبة)١٩٣٠(، ومسلم )٥٤٩٦(، )٥٤٨٨(و ) ٥٤٧٨(رواه البخاري . صحيح - ٥

  . زيادة بيان" األصل"ال وجود له في البخاري ومسلم بهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ، وفي  - ٦

  ). ٣١٠٩(رواه البخاري . صحيح - ٧
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: قَالَ ؟ َعْن َاْخلَْمِر تـُتَخُذ َخال  �ُسِئَل َرُسوُل اَللِه  {: قَالَ  �َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  -٢٤
  .   )١(َأْخَرَجُه ُمْسِلم ٌ    }". َال "

ِإن اَللَه : "فـََناَدى، أَبَا طَْلَحةَ  �أََمَر َرُسوُل اَللِه ، ا َكاَن يـَْوُم َخْيبَـرَ َلم  {: َوَعْنُه قَالَ  -٢٥
َهَياِنُكْم َعْن ُحلُوِم َاحلُُْمرِ    .   )٢(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }" فَِإنـَها رِْجسٌ ، ]اَْ�َْھلِيَّةِ [َوَرُسوَلُه يـَنـْ

، َوُهَو َعَلى رَاِحَلِتهِ ، ِمبًِىن  �َخطَبَـَنا َرُسوُل اَللِه  {: قَالَ  �َوَعْن َعْمِرو ْبِن َخارَِجَة  -٢٦
 َحهُ   ، َأْخَرَجُه َأْمحَدُ   }. َولَُعابـَُها َيِسيُل َعَلى َكِتَفيَوَصح ْرِمِذي٣(َواَلتـ(   .  

  

ُمث َخيْرُُج ِإَىل ، ِسُل اَْلَمِين يـَغْ  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَاَلتْ ، َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـَْها -٢٧
  .  )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }َوأَنَا أَْنظُُر ِإَىل أَثَِر اَْلُغْسِل ِفيِه ، اَلصَالِة ِيف َذِلَك اَلثـْوبِ 

  .  )٥(   }فـَُيَصلي ِفيِه ، فـَرًْكا �َلَقْد ُكْنُت أَفْـرُُكُه ِمْن ثـَْوٍب َرُسوِل اَللِه  {: َوِلُمْسِلمٍ  -٢٨

  .   )٦(   }َلَقْد ُكْنُت َأُحكُه يَاِبًسا ِبظُُفرِي ِمْن ثـَْوبِِه  {: َوِيف َلْفٍظ َلهُ 

َويـَُرش ِمْن بـَْوِل ، يـُْغَسُل ِمْن بـَْوِل َاْجلَارِيَةِ  { �قَاَل اَلنِيب : قَالَ  �َوَعْن َأِيب اَلسْمِح  -٢٩
  .   )٧(َوَصحَحُه َاْحلَاِكمُ   ، َوالنَساِئي ، َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ   }اَْلُغَالِم 

                                                 
  ). ١٩٨٣(واه مسلم ر . صحيح - ١

  ". من عمل الشيطان: "وزاد مسلم. من طريق محمد بن سيرين، عن أنس به) ١٩٤٠(، ومسلم )٢٩٩١(رواه البخاري . صحيح - ٢

  ". حديث حسن صحيح: "وقال الترمذي". األصل"، وهو وٕان كان في سنده ضعف إال أن له ما يشهد له، وللحديث تتمة، وقد فصلت ذلك في )٢١٢١(، و الترمذي )٤٨٧(رواه أحمد . صحيح - ٣

  ". صحيح

  . واللفظ المذكور لمسلم. من طريق سليمان بن يسار، عن عائشة، به ) ٢٨٩(، ومسلم )٢٢٩(رواه البخاري . صحيح - ٤

  ). ٢٨٨(رواه مسلم . صحيح - ٥

ما : فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة، فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت فاحتملت في ثوبي،. كنت نازال على عائشة: من طريق عبد اهللا بن شهاب الخوالني، قال) ٢٩٠(مسلم  - ٦

لقد رأيتني، وٕاني ألحكه من ثوب رسول اهللا صلى اهللا . فلو رأيت شيئا غسلته: قالت. ال: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: قالت. رأيت ما يرى النائم في منامه: قلت: حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال

  . وسلم يابسا بظفري عليه

فأوليه " ولني قفاك: "كنت أخدم النبي صلى اهللا عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل، قال: بسند حسن، عن أبي السمح، قال) ١٦٦(، والحاكم )١٥٨(، والنسائي )٣٧٦(رواه أبو داود . صحيح -  ٧

ومع حسن إسناده إال أني صححته لورود شواهد أخرى . ه، فجئت أغسله، فقال صلى اهللا عليه وسلم فذكر الحديثفأوليه قفاي، فأستره به، فأتي بحسن أو حسين رضي اهللا عنهما، فبال على صدر 

  ". باألصل"كثيرة له، ذكرتها 
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ُهَما -٣٠ ِيف َدِم َاْحلَْيِض ُيِصيُب -قَاَل  �َأن اَلنِيب ؛ َوَعْن َأْمسَاَء بِْنِت َأِيب َبْكٍر َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .   )١(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }" ُتَصلي ِفيهِ ُمث ، ُمث تـَْنَضُحهُ ، ُمث تـَْقُرُصُه بِاْلَماءِ ، َحتُتهُ " {: -اَلثـْوبَ 

  

: قَالَ ؟ فَِإْن ملَْ َيْذَهْب اَلدمُ ، يَا َرُسوَل اَللهِ  {: قَاَلْت َخْوَلةُ : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٣١
  .   )٢(َضِعيف ٌ  َوَسَنُدُه ، َأْخَرَجُه اَلتـْرِمِذي   }" َوَال َيُضرِك أَثـَرُهُ ، َيْكِفيِك اَْلَماءُ "

  

  اَْلُوُضوِء بَاُب   

  

َلْوَال َأْن َأُشق َعَلى أُمِيت َألََمْرتـُُهْم  {: قَالَ  �َعْن َرُسوِل اَللِه  �َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٣٢
  .   )٣(َزْميَةَ   َوَصحَحُه اِْبُن خُ ، َوالنَساِئي ، وَأْمحَدُ ، َأْخَرَجُه َماِلكٌ   }بِالسَواِك َمَع ُكل ُوُضوٍء 

، ُمث َمْضَمضَ ، فـََغَسَل َكفْيِه َثَالَث َمراتٍ ، َدَعا ِبَوُضوءٍ  �َأن ُعْثَماَن  {؛ َوَعْن ُمحَْرانَ  -٣٣
، َالَث َمراتٍ ُمث َغَسَل َيَدُه اَْلُيْمَىن ِإَىل اَْلِمْرَفِقِ◌ ثَ ، ُمث َغَسَل َوْجَهُه َثَالَث َمراتٍ ، َواْستَـْنثـَرَ ، َواْستَـْنَشقَ 

ُمث اَْلُيْسَرى ، ُمث َغَسَل رِْجَلُه اَْلُيْمَىن ِإَىل اَْلَكْعبَـْنيِ َثَالَث َمراتٍ ، ُمث َمَسَح ِبَرْأِسهِ ، ُمث اَْلُيْسَرى ِمْثَل َذِلكَ 
ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }. َو ُوُضوِئي َهَذارَأَْيُت َرُسوَل اَللِه َصلى َعَلْيِه َوَسلَم تـََوضَأ حنَْ : ُمث قَالَ ، ِمْثَل َذِلكَ 

)٤(  .  

٣٤-  مَ - �َوَعْن َعِليُه َعَلْيِه َوَسلى اَللَصل ِيبَوَمَسَح ِبَرْأِسِه  {: قَالَ  -ِيف ِصَفِة ُوُضوِء اَلن
  .  )٥(َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ     }. َواِحَدةً 

                                                 
  . من طريق فاطمة بنت المنذر، عن جدتها أسماء، به ) ٢٩١(، مسلم )٣٠٧(، )٢٢٧(رواه البخاري . صحيح  - ١

  . وأما تضعيفه لسند الحديث فلعلة غير قادحة. عزو الحافظ الحديث للترمذي إنما هو من باب الوهم وٕان تبعه على ذلك غيره" تنبيه. "هوغير ) ٣٦٥(رواه أبو داود . حسن - ٢

وللحديث ألفاظ وطرق ). ١٤٠(زيمة ، وابن خ)٢٩٨" (الكبرى"، والنسائي في )٥١٧و  ٤٦٠/ ٢(ورواه أحمد ". مع"بدل " عند"بصيغة الجزم، وعنده لفظ ) فتح/٤٥٨(علقه البخاري . صحيح - ٣

  ". باألصل"وغيرهما، وقد ذكرتها " الصحيحين"أخرى في 

  . من طريق عطاء بن يزيد الليثي، عن حمران به) ٢٢٦(، ومسلم )١٥٩(رواه البخاري . صحيح - ٤

  ). ١١١(رواه أبو داود . صحيح - ٥
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، ِبَرْأِسهِ  �َوَمَسَح  {: قَالَ  -ِيف ِصَفِة اَْلُوُضوءِ - �َد ْبِن َعاِصٍم َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن يَزِي -٣٥
  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }. فَأَقْـَبَل بَِيَدْيِه َوأَْدبـَرَ 

   }اَلِذي َبَدأَ ِمْنُه  ُمث َردُمهَا ِإَىل اَْلَمَكانِ ، َحىت َذَهَب َِِما ِإَىل قـََفاهُ ، َبَدأَ ِمبَُقدِم رَْأِسهِ  {: َوِيف َلْفظٍ 
)٢(  .  

ُهَما  -٣٦  �ُمث َمَسَح  {: قَالَ  -ِيف ِصَفِة اَْلُوُضوءِ -َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َعْمرٍو َرِضَي اَللُه َعنـْ
، َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ   }. ُذنـَْيهِ َوَمَسَح بِِإبـَْهاَمْيِه ظَاِهَر أُ ، َوأَْدَخَل ِإْصبَـَعْيِه اَلسباَحتَـْنيِ ِيف أُُذنـَْيهِ ، ِبَرْأِسهِ 

 َساِئيَحُه اِْبُن ُخَزْميَةَ   ، َوالن٣(َوَصح(   .  

ِإَذا ِاْستَـيـَْقَظ َأَحدُُكْم ِمْن َمَناِمِه  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٣٧
  .   )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }ِبيُت َعَلى َخْيُشوِمِه فَِإن اَلشْيطَاَن يَ ، فـَْلَيْستَـْنِثْر َثَالثًا

نَاِء َحىت يـَْغِسَلَها َثَالثًا  {: َوَعْنهُ  -٣٨ ِإَذا ِاْستَـيـَْقَظ َأَحدُُكْم ِمْن نـَْوِمِه َفَال يـَْغِمُس َيَدُه ِيف َاْإلِ
  .  )٥(َلْفُظ ُمْسِلمٍ    َوَهَذا. ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }فَِإنُه َال َيْدرِي أَْيَن بَاَتْت َيَدُه 

َرةَ  -٣٩ َوَخلْل بـَْنيَ ، َأْسِبْغ اَْلُوُضوءَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �، َوَعْن َلِقيِط ْبُن َصبـْ
ُن ُخَزْميَةَ   َوَصحَحُه اِبْ ، َأْخَرَجُه َاْألَْربـََعةُ   }ِإال َأْن َتُكوَن َصاِئًما ، َوبَاِلْغ ِيف َاِالْسِتْنَشاقِ ، َاْألََصاِبعِ 

)٦(  .  

  

  .   )١(   }ِإَذا تـََوضْأَت َفَمْضِمْض  {: َوِألَِيب َداُوَد ِيف رَِوايَةٍ 

                                                 
  ). ٢٣٥(، ومسلم )١٨٦(رواه البخاري . صحيح - ١

  ). ٢٣٥(، ومسلم )١٨٥(البخاري  - ٢

". األصل"من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وله شواهد أخرى، إال أن في هذا الحديث عند أبي داود لفظة ال تصح كما في ) ١/٨٨(، والنسائي )١٣٥(رواه أبو داود . صحيح - ٣

  . ولكن ليس عنده محل الشاهد) ١٧٤(وصحح الحديث ابن خزيمة 

  ). ٢٣٨(، ومسلم )٣٢٩٥(خاري رواه الب. صحيح - ٤

  ). ٢٧٨(، ومسلم )١٦٢(رواه البخاري . صحيح - ٥

  . من طريق عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، به) ١٦٨و  ١٥٠(، وابن خزيمة )٤٤٨(، وابن ماجه )٣٨(، والترمذي، )٦٩و  ٦٦/ ١(، والنسائي )١٤٣و  ١٤٢(رواه أبو داود . صحيح - ٦
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، َأْخَرَجُه اَلتـْرِمِذي   }َكاَن ُخيَلُل ِحلَْيَتُه ِيف اَْلُوُضوِء   �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن ُعْثَماَن  -٤٠
  .   )٢(َوَصحَحُه اِْبُن ُخَزْميَةَ   

  }َفَجَعَل َيْدُلُك ِذرَاَعْيِه ، أََتى بِثـُلَُثْي ُمد  �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن زَْيٍد  -٤١
  .   )٣(َوَصحَحُه اِْبُن ُخَزْميَةَ   ، َأْخَرَجُه َأْمحَدُ 

  }. ِخَالَف اَْلَماِء اَلِذي َأَخَذ لَِرْأِسهِ  يَْأُخُذ ِألُُذنـَْيِه َماءً  �أَنُه رََأى اَلنِيب  {، َوَعْنهُ  -٤٢
َهِقّيُ      .  )٤(َأْخَرَجُه اَْلبَـيـْ

َر َفْضِل َيَدْيهِ : ِمْن َهَذا اَْلَوْجِه بَِلْفظٍ " ُمْسِلمٍ "َوُهَو ِعْنَد  َوُهَو اَْلَمْحُفوظُ   ، َوَمَسَح ِبَرْأِسِه ِمبَاٍء َغيـْ
)٥(   .  

ِإن أُمِيت يَْأتُوَن يـَْوَم اَْلِقَياَمِة " {: يـَُقولُ  �مسَِْعَت َرُسوَل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٤٣
َواللْفُظ ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }. َفَمْن ِاْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْن ُيِطيَل ُغرتَُه فـَْليَـْفَعلْ ، ِمْن أَثَِر اَْلُوُضوءِ ، ُغرا ُحمَجِلنيَ 
  .   )٦(ِلُمْسِلمٍ   

َها قَاَلتْ  -٤٤ ، َوتـََرجِلهِ ، يـُْعِجُبُه اَلتـَيمُن ِيف تـَنَـعِلهِ  �َكاَن اَلنِيب   {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .   )٧(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }. َوِيف َشْأنِِه ُكلهِ ، َوطُُهورِهُ 

  

َأْخَرَجُه   }ِإَذا تـََوضْأُمتْ فابدأوا ِمبََياِمِنُكْم  { �اَللِه  قَاَل َرُسولُ : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٤٥
  .   )١(َوَصحَحُه اِْبُن ُخَزْميَةَ   ، َاْألَْربـََعةُ 

                                                                                                                                                                  
  ) . ١٤٤(سنن أبي داود . صحيح - ١

يعني بشواهده، فله شواهد عن أكثر من عشرة من الصحابة رضي اهللا عنهم، وقد ذكرت ذلك : قلت. حسن صحيح: وقال الترمذي) ٧٩-٧٨/ ١(، وابن خزيمة )٣١(رواه الترمذي . صحيح - ٢

  ". األصل"مفصال في 

  . واللفظ البن خزيمة) ١١٨(، وابن خزيمة )٤/٣٩(رواه أحمد . صحيح - ٣

  ". هذا إسناد صحيح: "وقال) ٦٥/ ١(بيهقي ال - ٤

  " . وهذا أصح من الذي قبله: "، وقال البيهقي)٢٣٦(رواه مسلم . صحيح - ٥

  . واهللا أعلم. مدرج من كالم أبي هريرة" …فمن استطاع : "وقوله) ٣٥) (٢٤٦(، ومسلم )١٣٦(رواه البخاري . صحيح - ٦

  . من طريق مسروق، عن عائشة، به ) ٦٧) (٢٦٨(، ومسلم )١٦٨(رواه البخاري . صحيح - ٧
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َوَعَلى اَْلِعَماَمِة ، َفَمَسَح بَِناِصَيِتهِ ، تـََوضأَ  �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن اَْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبٍة  -٤٦
  .   )٢(َأْخَرَجُه ُمْسِلم ٌ    }. فْنيِ َواخلُْ 

ُهَما  -٤٧  - ِيف ِصَفِة َحج اَلنِيب َصلى اَللُه َعَلْيِه َوَسلمَ -َوَعْن َجاِبٍر ْبِن َعْبِد اَللِه َرِضَي اَللُه َعنـْ
َوُهَو ِعْنَد ُمْسِلٍم  )٣(ا بَِلْفِظ اَْألَْمرِ   َهَكذَ ، َأْخَرَجُه النَساِئي   }اِْبَدُؤوا ِمبَا بََدَأ اَللُه بِِه  { �قَاَل 

  .   )٤(بَِلْفِظ َاخلََْربِ   

اَرُقْطِين   }. ِإَذا تـََوضَأ أََداَر اَْلَماَء َعَلى ُمْرفـََقْيهِ  �َكاَن اَلنِيب   {: َوَعْنُه قَالَ  -٤٨ َأْخَرَجُه اَلد
  .   )٥(بِِإْسَناِد َضِعيفٍ   

َال ُوُضوَء ِلَمْن ملَْ َيْذُكِر ِاْسَم اَللِه َعَلْيِه  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  � ُهَريـَْرَة َوَعْن َأِيب  -٤٩
  .  )٦(بِِإْسَناٍد َضِعيفٍ   ، َواْبُن َماَجهْ ، َوأَبُو َداُودَ ، َأْخَرَجُه َأْمحَدُ   }

٥٠-  ٧(َعْن َسِعيِد ْبِن زَْيدٍ   : َولِلرتِْمِذي(  .  

  .  )٨(ِيب َسِعيٍد َحنُْوهُ   َوأَ  -٥١

  

َال يـَْثُبُت ِفيِه َشْيء ٌ  : قَاَل َأْمحَدُ 
)٩(   .  

                                                                                                                                                                  
: وأما لفظ أبي داود، وابن خزيمة، فهو. واللفظ البن ماجه) ١٧٨(، وابن خزيمة )٤٠٢(، وابن ماجه )٤٨٢/ ٥" (الكبرى"، والنسائي في )١٧٦٦(، والترمذي )٤١٤١(رواه أبو داود . صحيح -  ١

ومن هذا يتضح لك خطأ الحافظ رحمه اهللا في عزوه الحديث لمخرجيه هكذا على . كان إذا ليس قميصا بدأ بميامنه: ذي والنسائي فلفظهماوأما الترم". إذا لبستم، وٕاذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم"

  . اإلطالق

  ). ٨٣) (٢٧٤(رواه مسلم . صحيح - ٢

  ). ٥٣٦(النسائي . صحيح - ٣

  ). ٧٤٢(وانظر رقم " أبدأ: "بلفظ: ، أي)٢/٨٨٨(مسلم  - ٤

  ) . ١/١٥/٨٣(رواه الدارقطني  .ضعيف جدا - ٥

  ) . ٣٩٩(، وابن ماجه )١٠١(، وأبو داود )٢/٤١٨(رواه أحمد . حسن بشواهده  - ٦

  ). ٢٥(سنن الترمذي  - ٧

  ) . ١١٣-١١٢" (العلل الكبير" - ٨

  ". األصل"فصلت القول فيه في ولكن الحديث حسن بشواهده، وصححه غير واحد من الحافظ، وقد : قلت). ١/١٦/٣" (مسائل ابن هانيء"كما في  - ٩
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ِه قَالَ ، َعْن أَبِيهِ ، َوَعْن طَْلَحَة ْبِن ُمَصرفٍ  -٥٢ ِه  {: َعْن َجديـَْفِصُل بـَْنيَ  �رَأَْيُت َرُسوَل اَلل
  .   )١(اُوَد بِِإْسَناِد َضِعيفٍ   َأْخَرَجُه أَبُو دَ   }. اَْلَمْضَمَضِة َواِالْسِتْنَشاقِ 

٥٣-  َمتَْضَمَض  { -ِيف ِصَفِة اَْلُوُضوءِ - �َوَعْن َعِلي ميَُْضِمُض َويـَْنِثُر ، َواْستَـْنثـََر َثَالثًا �ُمث
  .   )٢(َساِئّيُ   َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد َوالن   }ِمْن اَْلَكف اَلِذي يَْأُخُذ ِمْنُه اَْلَماَء 

َفَمْضَمَض ، َيَدهُ  �ُمث أَْدَخَل  { -ِيف ِصَفِة اَْلُوُضوءِ - �َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن زَْيٍد  -٥٤
  .  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }يـَْفَعُل َذِلَك َثَالثًا ، َواْستَـْنَشَق ِمْن َكف َواِحَدةٍ 

. َقَدِمِه ِمْثُل اَلظْفِر ملَْ ُيِصْبُه اَْلَماءُ  َوِيف ، َرُجًال  �رََأى اَلنِيب  {: قَالَ  �َوَعْن أََنٍس  -٥٥
  .   )٤(َساِئّيُ   َوالن ، َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ   }" ِاْرِجْع فََأْحِسْن ُوُضوَءكَ : "فـََقالَ 

  }ِة أَْمَداٍد َويـَْغَتِسُل بِالصاِع ِإَىل َمخْسَ ، يـَتَـَوضُأ بِاْلُمد  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: َوَعْنُه قَالَ  -٥٦
  .   )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   

، فـَُيْسِبُغ اَْلُوُضوءَ ، َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد يـَتَـَوضأُ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن ُعَمَر  -٥٧
ِإال فُِتَحْت ، ن ُحمَمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ َوَأْشَهُد أَ ، َأْشَهُد َأْن َال إِلََه ِإال اَللُه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلهُ : ُمث يـَُقولُ 

  .  )٦(َأْخَرَجُه ُمْسِلم ٌ    }" َلُه أَبـَْواُب َاْجلَنةِ 

  

 ْرِمِذياِبنيَ  {: َوزَادَ ، َواَلتـوِاْجَعْلِين ِمْن اَلتـ ُهمرِيَن ، اَلل٧(   }َواْجَعْلِين ِمْن اَْلُمَتَطه(   .  
                                                 

  ). ١٣٩(رواه أبو داود . ضعيف - ١

  ). ٣٤(وهو جزء من الحديث المتقدم برقم . صحيح - ٢

  ). ٣٥(وهو جزء من الحديث المتقدم برقم . صحيح - ٣

  . واهللا أعلم" الصغرى"ال في و " الكبرى"في عزوه للنسائي، إذا لم يروه ال في  -رحمه اهللا-ووهم الحافظ ). ١٧٣(رواه أبو داود . صحيح - ٤

  ). ٥١) (٣٢٥(، ومسلم )٢٠١(رواه البخاري . صحيح - ٥

: كانت علينا رعاية اإلبل، فجاءت نوبتي، فروحتها بعشي، فأدركت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: عن عقبة بن عامر قال) ٢٣٤(رواه مسلم . صحيح - ٦

التي قبلها أجود، فنظرت فإذا : ما أجود هذه، فإذا قاتل بين يدي يقول: فقلت: قال" يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلى ركعتين، مقبل عليهما بقلبه ووجهه، إال وجبت له الجنة ما من مسلم"

  ". الثمانية، يدخل من أيها شاء: "وزاد. فذكره: إني قد رأيتك جئت آنفا، قال: قال. عمر

  ". باألصل"، وهذه الزيادة التي عند الترمذي ال تصح، كما هو مبين )٥٥(مذي سنن التر  - ٧
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  ِح َعَلى َاْخلُفْنيِ اَْلَمسْ بَاُب   

  

، فََأْهَوْيُت ِألَْنزَِع ُخفْيهِ ، فـَتَـَوضأَ  �ُكْنُت َمَع اَلنِيب   {: قَالَ  �َعْن اَْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة  -٥٨
  .   )١(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }َفَمَسَح َعَلْيِهَما " فَِإين أَْدَخْلتُـُهَما طَاِهَرتـَْنيِ ، َدْعُهَما: "فـََقالَ 

٥٩-  َساِئيالن َوِلْألَْربـََعِة َعْنُه ِإال :}  ِيباَلن َوَأْسَفَلُه  �َأن َوِيف ِإْسَناِدِه   }َمَسَح َأْعَلى َاْخلُف
  .  )٢(َضْعف ٌ  

٦٠-  َأْوَىل بِالْ  {: قَالَ  �َوَعْن َعِلي ْأِي َلَكاَن َأْسَفُل َاْخلُفيُن بِالر َمْسِح ِمْن َلْو َكاَن اَلد
 )٣(َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد بِِإْسَناٍد َحَسنٍ     }َميَْسُح َعَلى ظَاِهِر ُخفْيِه  �َوَقْد رَأَْيُت َرُسوَل اَللِه ، َأْعَالهُ 

)٣(   .  

َال  يَْأُمرُنَا ِإَذا ُكنا َسْفًرا َأنْ  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَالَ  �َوَعْن َصْفَواَن ْبِن َعساٍل  -٦١
 اٍم َولََيالِيَـُهنِمْن َجَنابٍَة َوَلِكْن ِمْن َغاِئطٍ ، نـَْنزَِع ِخَفافـََنا َثَالثََة أَي َأْخَرَجُه   }َونـَْوٍم ، َوبـَْولٍ ، ِإال

 َساِئيْفُظ َلهُ ، النَوالل ْرِمِذيَحاهُ   ، َواَلتـ٤(َواْبُن ُخَزْميََة َوَصح(   .  

، َثَالثََة أَياٍم َولََيالِيَـُهن لِْلُمَساِفرِ  �َجَعَل اَلنِيب  {: قَالَ  �َأِيب طَاِلٍب  َوَعْن َعِلي ْبنِ  -٦٢
َلًة لِْلُمِقيمِ    .   )٥(َأْخَرَجُه ُمْسِلم ٌ    }ِيف اَْلَمْسِح َعَلى َاْخلُفْنيِ : يـَْعِين . َويـَْوًما َولَيـْ

                                                 
  ). ٧٩) (٢٧٤(، ومسلم )٢٠٦(رواه البخاري . صحيح - ١

  . وله عدة علل، وقد ضعفه جمع كثير من األئمة) ٥٥٠(، وابن ماجه )٩٧(، والترمذي )١٦٥(رواه أبو داود . ضعيف - ٢

  ). ١٦٢(رواه أبو داود . صحيح - ٣

  . حسن صحيح: ، وقال الترمذي)١٩٦(، وابن خزيمة )٩٦(، والترمذي )٨٤-١/٨٣(رواه النسائي . حسن - ٤

يه عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول اهللا صلى اهللا عل: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين؟ فقالت: من طريق شريح بن هانيء، قال) ٢٧٦(رواه مسلم . صحيح - ٥

  . يعني في المسح على الخفين، فإن هذه الجملة من صياغة الحافظ: فذكره دون قوله: فسألناه فقال. يه وسلمعل
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فََأَمَرُهْم َأْن َميَْسُحوا َعَلى ، َسرِيةً  �اَللِه بـََعَث َرُسوُل  {: قَالَ  �َوَعْن ثـَْوبَاَن  -٦٣
َوَصحَحُه ، َوأَبُو َداُودَ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }َاْخلَِفاَف : يـَْعِين  -َوالتَساِخنيِ -اَْلَعَماِئَم : يـَْعِين  -اَْلَعَصاِئِب 
  .   )١(َاْحلَاِكمُ   

ِإَذا تـََوضَأ َأَحدُُكْم َولَِبَس ُخفْيِه  {: -ْرُفوًعامَ -أََنٍس ] َعنْ [و -َمْوُقوفًا-َوَعْن ُعَمَر  -٦٤
اَرُقْطِين   }" َوَال َخيَْلْعُهَما ِإْن َشاَء ِإال ِمْن َجَنابَةٍ ، َوْلُيَصل ِفيِهَما، فـَْلَيْمَسْح َعَلْيِهَما َأْخَرَجُه اَلد ،

  .   )٢(َواْحلَاِكُم َوَصحَحهُ   

َولِْلُمِقيِم ، أَنُه َرخَص لِْلُمَساِفِر َثَالثََة أَياٍم َولََيالِيَـُهن  { �َعْن اَلنِيب  �َوَعْن َأِيب َبْكَرَة  -٦٥
َلةً  اَرُقْطِين   }َأْن َميَْسَح َعَلْيِهَما : ِإَذا َتَطهَر فـََلِبَس ُخفْيهِ ، يـَْوًما َولَيـْ َحُه اِْبُن ُخَزْميَةَ   ، َأْخَرَجُه اَلدَوَصح

)٣(   .  

" نـََعمْ : "قَالَ ؟ يَا َرُسوَل اَللِه أَْمَسُح َعَلى َاْخلُفْنيِ  {: أَنُه قَالَ  �َوَعْن ُأَيب ْبِن ِعَمارََة  -٦٦
" َوَما ِشْئتَ ، نـََعمْ : "قَالَ ؟ َوَثَالثَةً : قَالَ ، "نـََعمْ : "قَالَ ؟ َويـَْوَمْنيِ : قَالَ ، "نـََعمْ : "قَالَ ؟ يـَْوًما: قَالَ 

  .   )٤(   }لَْيَس بِاْلَقِوي : َوقَالَ ، أَبُو َداُودَ َأْخَرَجُه 

  نـََواِقِض اَْلُوُضوِء بَاُب   

  

يـَْنَتِظُروَن  -َعَلى َعْهِدهِ - �َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل اَللِه   {: قَالَ  �َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  -٦٧
اَرُقْطِينُّ   ، َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ   } يـَتَـَوضُئوَن ُمث ُيَصلوَن َوَال ، اَْلِعَشاَء َحىت َختِْفَق ُرُؤوُسُهمْ  َحُه اَلدَوَصح

)٥(  .  

  .   )١(َوَأْصُلُه ِيف ُمْسِلمٍ   
                                                 

  . ، وقد أعل الحديث بما ال يقدح)١٦٩(، والحاكم )١٤٦(، وأبو داود )٥٧٧(رواه أحمد . صحيح - ١

  ) . ١٨١(، والحاكم )٢٠٤ - ١٠٣(انظر الدارقطني  - ٢

  ". العلل"ومن أجل ذلك حسنة البخاري، كما نقل عنه الترمذي في " باألصل"، وهو وٕان كان ضعيف السند، إال أن له شواهد ذكرتها )١٩٢(، وابن خزيمة )١٩٤(ني رواه الدارقط. حسن - ٣

  ). ١٥٨(رواه أبو داود . ضعيف - ٤

  . صحيح : وقال الدار قطني) ١/١٣١/٣(، والدارقطني )٢٠٠(رواه أبو داود . صحيح  - ٥
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َها قَاَلتْ  -٦٨  �َجاَءْت فَاِطَمُة بِْنُت َأِيب ُحبَـْيٍش ِإَىل اَلنِيب  {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
َا َذِلَك ِعْرقٌ . َال : "قَالَ ؟ أَفََأدَُع اَلصَالةَ ، ِإين ِاْمَرأٌَة ُأْسَتَحاُض َفَال َأْطُهرُ ! َل اَللهِ يَا َرُسو : فـََقاَلتْ  ِإمن ،

  }ُمث َصلي ، َوِإَذا أَْدبـََرْت فَاْغِسِلي َعْنِك اَلدمَ ، فَِإَذا أَقْـبَـَلْت َحْيَضُتِك َفَدِعي اَلصَالةَ ، َولَْيَس ِحبَْيضٍ 
 ٢(َفٌق َعَلْيهِ   ُمتـ(  .  

 َصَالٍة  {: َولِْلُبَخارِي ِئي ِلُكلتـََوض ٣(   }ُمث(  .  

  .   )٤(َوَأَشاَر ُمْسِلٌم ِإَىل أَنُه َحَذفـََها َعْمًد ا  

ْألَْسَوِد َأْن فََأَمْرُت اَْلِمْقَداَد ْبَن اَ ، ُكْنُت َرُجًال َمذاءً   {: قَالَ  �َوَعْن َعِلي ْبِن َأِيب طَاِلٍب  -٦٩
 ِيبَفٌق َعَلْيهِ   }ِفيِه اَْلُوُضوُء : "فـََقالَ ؟ َفَسأََلُه  �َيْسَأَل اَلنْفُظ لِْلُبَخارِّيِ   ، ُمتـ٥(َوالل(   .  

َها، َوَعْن َعاِئَشةَ  -٧٠ لصَالِة ُمث َخرََج ِإَىل اَ ، قـَبَل بـَْعَض ِنَسائِهِ  �َأن اَلنِيب  {؛ َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .   )٦(َوَضعَفُه اَْلُبَخارِّيُ   ، َأْخَرَجُه َأْمحَدُ   }وَملَْ يـَتَـَوضْأ 

، ِإَذا َوَجَد َأَحدُُكْم ِيف َبْطِنِه َشْيًئا { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٧١
  }أَْو جيََِد رًِحيا ، َال َخيُْرَجن ِمْن اَْلَمْسِجِد َحىت َيْسَمَع َصْوتًافَ ؟ أَْم َال ، َأَخرََج ِمْنُه َشْيءٌ : فََأْشَكَل َعَلْيهِ 

  .   )٧(َأْخَرَجُه ُمْسِلم ٌ  

٧٢ -  ذََكرَُه : قَاَل َرُجلٌ  {: قَالَ  �َوَعْن طَْلِق ْبِن َعِلي ُجُل َميَسَمَسْسُت ذََكرِي َأْو قَاَل اَلر
َا ُهَو َبْضَعٌة ِمْنَك ، َال " �فـََقاَل اَلنِيب ؟ وٍء َأَعَلْيِه ُوضُ ، ِيف اَلصَالةِ  َحُه ، َأْخَرَجُه َاْخلَْمَسةُ   }ِإمنَوَصح

  .  )١(اِْبُن ِحبانَ   

                                                                                                                                                                  
  ". باألصل"وله روايات أخرى ذكرتها . ثم يصلون وال يتوضأون . كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينامون: ولفظه)  ٣٧٦( مسلم  - ١

  ). ٣٣٣(، ومسلم )٣٢٨(رواه البخاري . صحيح - ٢

  ) . فتح /١/٣٣٢( - ٣

  ". األصل"ذلك قال النسائي، ولكن لم يتفرد حماد بهذه الزيادة، كما بينته في ومثل : قلت". وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره: "إذ قال - ٤

  ). فيه(بدل ) منه: (، ولفظ مسلم)٣٠٣(، ومسلم )١٣٢(رواه البخاري . صحيح - ٥

  . ، وهو وٕان ضعفه البخاري، وأعله غيره إال أن هناك من صححه وهو الصواب)٦١٠(رواه أحمد . صحيح - ٦

  ) . ٣٦٢(مسلم . صحيح - ٧
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 ُهَو َأْحَسُن ِمْن َحِديِث ُبْسَرةَ : َوقَاَل اِْبُن اَْلَمِديِين .  

َمْن َمس ذََكَرُه : "قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  {؛ َهاَوَعْن ُبْسَرَة بِْنِت َصْفَواَن َرِضَي اَللُه َعنْـ  -٧٣
  .  )٢(َواْبُن ِحبانَ   ، َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي ، َأْخَرَجُه اَْخلَْمَسةُ   }" فـَْلَيتَـَوضأْ 

 َشْيٍء ِيف َهَذا اَْلَبابِ : َوقَاَل اَْلُبَخارِي ُهَو َأَصح  .  

َهاَوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي  -٧٤ َمْن َأَصابَُه َقْيءٌ  {: َأن َرُسوَل اَللِه َصلى َعَلْيِه َوَسلَم قَالَ ؛ اَللُه َعنـْ
َوُهَو ِيف َذِلَك َال يـََتَكلُم ، ُمث لَِيْنبِ َعَلى َصَالتِهِ ، أَْو َمْذٌي فـَْليَـْنَصِرْف فـَْلَيتَـَوضأْ ، أَْو قـََلسٌ ، َأْو ُرَعافٌ 

  .  )٣(َماَج ه  َأْخَرَجُه اِْبُن   }

  .  َوَضعَفُه َأْمحَُد َوَغيـْرُهُ 

ُهَما -٧٥ أَتـََوضُأ ِمْن حلُُوِم  �َأن َرُجًال َسَأَل اَلنِيب  {؛ َوَعْن َجاِبِر ْبِن َمسَُرَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
ِبِل : ِإْن ِشْئَت قَالَ : قَالَ ؟ اَْلَغَنمِ    .   )٤(َأْخَرَجُه ُمْسِلم ٌ    }نـََعْم : قَالَ ؟ أَتـََوضأُ ِمْن حلُُوِم َاْإلِ

َوَمْن َمحََلُه ، َمْن َغسَل َمْيًتا فـَْليَـْغَتِسلْ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٧٦
  .  )٥(َواَلتـْرِمِذي َوَحسَنهُ   ، َوالنَساِئي ، َأْخَرَجُه َأْمحَدُ   }فـَْلَيتَـَوضْأ 

                                                                                                                                                                  
ولكن ينبغي معرفة أن هذا الحديث منسوخ، إذ قال ابن ). موارد ٢٠٧(، وابن حبان )٤٣(، وأحمد )٤٨٣(، وابن ماجه )٨٥(، والترمذي )١٠١(، والنسائي )١٨٣و  ١٨٢(رواه أبو داود . حسن -  ١

أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود األمر بالوضوء من مس : أحدها: فيه لوجوهصحيح إال أنهم ال حجة لهم  -خبر طلق-هذا الخبر : "ولنعم ما قال) ١٣٩" (المحلي"حزم في 

: نيهاوثا. تيقن أنه ناسخ، واألخذ بما تيقن أنه منسوخ الفرج، هذا ال شك فيه، فإذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقينا حين أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج، وال يحل ترك ما

وقوله  دليل بين على أنه كان قبل األمر بالوضوء منه؛ ألنه لو كان بعده لم يقل عليه السالم هذا الكالم، بل كان يبين أن األمر بذلك قد نسخ،" هل هو إال بضعة منك؟: "أن كالمه عليه السالم

  " . هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصال، وأنه كسائر األعضاء

وقد أعل هذا الحديث بما ال يقدح، كما هو مبين ). موارد ٢١٢(، وابن حبان )٤٠٦/ ٦(، وأحمد )٤٧٩(، وابن ماجه )٨٢(، والترمذي )١٠٠(، والنسائي )١٨١(رواه أبو داود . صحيح - ٢

  ". باألصل"

  ). ١٢٢١(رواه ابن ماجه . ضعيف - ٣

  ). ٣٦٠(رواه مسلم . صحيح - ٤

والحديث قد أعله جماعة كاإلمام أحمد كما نقل الحافظ ولكن طرق الحديث وشواهده الكثيرة ال تدع أدنى شك في تصحيحه، وانظر ). ٩٩٣(والترمذي ، )٧٦٧٥(رواه أحمد رقم . صحيح - ٥

  . واهللا أعلم . وهم الحافظ عي عزوه للنسائي": تنبيه. "إن شئت معرفة ذلك" األصل"
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  .  َال َيِصح ِيف َهَذا اَْلَباِب َشْيءٌ : اَل َأْمحَدُ َوقَ 

 �َأن ِيف اَْلِكَتاِب اَلِذي َكَتَبُه َرُسوُل اَللِه  {؛ َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َأِيب َبْكٍر َرِمحَُه اَللهُ  -٧٧
، َواْبُن ِحبانَ ، َوَوَصَلُه النَساِئي ، اُه َماِلٌك ُمْرَسالً َروَ   }َأْن َال َميَس اَْلُقْرآَن ِإال طَاِهٌر : لَِعْمرِو ْبِن َحْزمٍ 

  .  َوُهَو َمْعُلولٌ 

َها قَاَلتْ  -٧٨   }يُْذُكُر اَللَه َعَلى ُكل َأْحَيانِِه  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .   )١(ُ◌   َوَعلَقُه اَْلُبَخارِيّ ، َرَواُه ُمْسِلمٌ 

َأْخَرَجُه   }وَملَْ يـَتَـَوضْأ ، ِاْحَتَجَم َوَصلى �َأن اَلنِيب  { �] َماِلكٍ ْبِن [َوَعْن أََنسِ  -٧٩
 اَرُقْطِين َنهُ   ، اَلد٢(َولَيـ(   .  

َناِن فَِإذَ ، اْلَعْنيُ وَِكاُء السهِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن ُمَعاِويََة  -٨٠ ا نَاَمْت اَْلَعيـْ
    }َوَمْن نَاَم فـَْلَيتَـَوضْأ  {َوالطبَـرَاِين َوزَاَد ، َرَواُه َأْمحَدُ   }ِاْسَتْطَلَق اَْلوَِكاُء 

  }اُء ِاْسَتْطَلَق اَْلوِكَ  {: َوَهِذِه اَلزيَاَدُة ِيف َهَذا اَحلَِْديِث ِعْنَد َأِيب َداُوَد ِمْن َحِديِث َعِلي ُدوَن قـَْولِهِ 
ْسَناَدْيِن َضْعف ٌ     .  )٣(َوِيف ِكَال اْإلِ

َا اَْلُوُضوُء َعَلى َمْن نَاَم ُمْضَطِجًعا  {: َعْن اِْبِن َعباٍس َمْرُفوًعا، َوِألَِيب َداُوَد أَْيًضا -٨١ َوِيف   }ِإمن
  .   )٤(ِإْسَناِدِه َضْعٌف أَْيًض ا  

ُهَما َوَعِن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللهُ  -٨٢ يَْأِيت َأَحدَُكُم الشْيطَاُن ِيف  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه ؛ َعنـْ
ُفُخ ِيف َمْقَعَدتِِه فـَُيَخيُل إِلَْيِه أَنُه َأْحَدثَ ، َصَالتِهِ  فَِإَذا َوَجَد َذِلَك َفَال يـَْنَصِرُف َحىت ، وَملَْ ُحيِْدثْ ، فـَيَـنـْ

  .  )٥(َأْخَرَجُه اَْلبَـزارُ     }ا َيْسَمَع َصْوتًا َأْو جيََِد رِحيً 

                                                 
  ) . ٣٧٣(، ووصله مسلم )فتح/٢١٤(علقه البخاري . صحيح - ١

  ). ١٥٢-١٥١(رواه الدارقطني . ضعيف - ٢

  . وفي األصل زيادة تفصيل) ٢٠٣(، وأبو داود )٤/٩٧(رواه أحمد . حسن - ٣

  ). ٢٠٢(رواه أبو داود . منكر - ٤

  ). ٢٨١(رواه البزار  - ٥
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  .  )١(َوَأْصُلُه ِيف اَلصِحيَحْنيِ ِمْن َحِديِث َعْبِد اَللِه ْبِن زَْيدٍ    -٨٣

  . َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َحنُْوهُ : َوِلُمْسِلمٍ  -٨٤

  

، ِإنَك َأْحَدْثتَ : فـََقالَ ، ْيطَانُ ِإَذا َجاَء َأَحدَُكُم الش  {: َعْن َأِيب َسِعيٍد َمْرُفوًعا. َولِْلَحاِكمِ  -٨٥
    }َكَذْبَت : فـَْليَـُقلْ 

  .   )٢(   }فـَْليَـُقْل ِيف نـَْفِسِه  {: َوَأْخَرَجُه اِْبُن ِحباَن بَِلْفظِ 

  َقَضاِء َاْحلَاَجِة بَاُب   

  

  }َء َوَضَع َخاَمتَُه ِإَذا َدَخَل َاخلََْال  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَالَ  �َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  -٨٦
  .   )٣(َوُهَو َمْعُلول ٌ  ، َأْخَرَجُه َاْألَْربـََعةُ 

اَللُهم ِإين أَُعوُذ ِبَك ِمْن : "ِإَذا َدَخَل َاخلََْالَء قَالَ  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: َوَعْنُه قَالَ  -٨٧
َعةُ     }" َاْخلُُبِث َواْخلََباِئثِ    .   )٤(َأْخَرَجُه اَلسبـْ

ُل أَنَا َوُغَالٌم َحنِْوي ِإَداَوًة ِمْن َماٍء ، َيْدُخُل َاخلََْالءَ  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: َوَعْنُه قَالَ  -٨٨ فََأمحِْ
  .   )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }فـََيْستَـْنِجي بِاْلَماِء ، َوَعنَـَزةً 

َداَوةَ " � اَلنِيب قَاَل ِيل  {: قَالَ  �َوَعْن اَْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة  -٨٩ فَاْنطََلَق َحىت ". ُخِذ َاْإلِ
 َفٌق َعَلْيهِ     }فـََقَضى َحاَجَتُه ، تـََواَرى َعين٦(ُمتـ(   .  

                                                 
  ). ٣٦١(، ومسلم )١٣٧(البخاري ". ال ينصرف حتى سمع صوتا، أو يجد ريحا: "قالالرجل يخيل إليه أن يجد الشيء في الصالة؟ : شكي إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم: ولفظه. صحيح - ١

  ". حتى يسمع صوتا بأذنه، أو يجد ريحا بأنفه: "، وتمامه عندهما)٢٦٦٦(، وابن حبان )١٣٤(رواه الحاكم . ضعيف - ٢

  ). ٣٠٣(، وابن ماجه )١/١٧٨(، والنسائي )١٧٤٦(، والترمذي )١٩(رواه أبو داود . منكر  - ٣

  ). ٢٨٢و  ١٠١و  ٣/٩٩(، أحمد )٢٩٦(، وابن ماجه )١٠(، والنسائي )٥(، والترمذي )٤(، وأبو داود )٣٧٥(، ومسلم )١٤٢(رواه البخاري . صحيح - ٤

  . رميح بين العصا والرمح، فيه زج: والعنزة. واللفظ لمسلم) ٧٠(، )٢٧١(، ومسلم )١٥٠(رواه البخاري . صحيح - ٥

  ). ٧٧) (٢٧٤(، ومسلم )٣٦٣(خاري رواه الب. صحيح - ٦
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ِعِننيَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٩٠ ُقوا اَلالى ِيف َطرِيِق : اِتـِذي يـََتَخلاَل
  .  )١(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }أَْو ِيف ِظلِهْم  ،اَلناسِ 

  .  )٢(   }َواْلَمَوارَِد  {: َعْن ُمَعاذٍ ، زَاَد أَبُو َداُودَ  -٩١

  

  .   )٣(َوِفيِهَما َضْعف ٌ    }أَْو نـَْقِع َماٍء  {: َعِن اْبِن َعباسٍ ؛ َوِألَْمحَدَ  - ٩٢

ِمْن . َوَضفِة اَلنـْهِر اْجلَارِي، َحتِْت اَْألَْشَجاِر اَْلُمْثِمَرةِ  )٤(  َوَأْخرََج اَلطبَـرَاِين اَلنـْهَي َعن ْ  -٩٣
  .   )٥(َحِديِث اِْبِن ُعَمَر ِبَسَنٍد َضِعيفٍ   

ِإَذا تـََغوَط اَلرُجَالِن فـَْلَيتَـَواَر ُكل َواِحٍد  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َجاِبٍر  -٩٤
ُهَما َعنْ  ، َوَصحَحُه اِْبُن اَلسَكنِ  )٦(.  َرَواُه   }فَِإن اَللَه َميُْقُت َعَلى َذِلَك . َوَال يـََتَحدثَا، َصاِحِبهِ  ِمنـْ

  .   )٧(َوُهَو َمْعُلول ٌ  ، َواْبُن اَْلَقطانِ ، اَلسَكنِ 

َوُهَو ، ْم ذََكَرُه بَِيِميِنهِ َال ُميِْسَكن َأَحدُكُ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب قـََتاَدَة  -٩٥
نَاِء ، َوَال يـََتَمسْح ِمْن َاخلََْالِء بَِيِميِنهِ ، يـَُبولُ    .   )٨(َواللْفُظ ِلُمْسِلمٍ   ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }َوَال يـَتَـنَـفْس ِيف اَْإلِ

  .  
َلَة ِبَغاِئٍط أَْو بـَْولٍ َأْن َنسْ " �َلَقْد نـََهانَا َرُسوُل اَللِه  {: قَالَ  �َوَعْن َسْلَماَن  -٩٦ ، تَـْقِبَل اَْلِقبـْ

أَْو َأْن َنْستَـْنِجَي ِبَرِجيٍع أَْو ، َأْو َأْن َنْستَـْنِجَي بِأََقل ِمْن َثَالثَِة َأْحَجارٍ ، َأْو َأْن َنْستَـْنِجَي بِاْلَيِمنيِ 
  .  )١(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }" َعْظمٍ 

                                                 
  ). ٢٦٩(رواه مسلم . صحيح - ١

  ". البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل: اتقوا المالعن الثالث: "ولفظه) ٢٦(رواه أبو داود . وباقيه صحيح" والموارد: "أي بلفظ. ضعيف - ٢

  ). ٢٧١٥(رواه أحمد . ضعيف - ٣

  . التخلي: أي - ٤

  ). ١٠٤" (مجمع الزوائد"الشطر األخير منه كما في " الكبير"، وفي )٣٤٩(كما في مجمع البحرين " األوسط"لطبراني بتمامه في رواه ا. منكر - ٥

  . كذا باألصل دون ذكر من أخرجه، ولم أجده من حديث جابر، وهو عند أحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد - ٦

  . وانظر األصل. ضعيف - ٧

  ) . ٦٣) (٢٦٧(، ومسلم )١٥٣(ري رواه البخا. صحيح - ٨
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َعِة ِمْن َحِديِث َأِيب أَ  -٩٧ َلَة ِبَغاِئٍط َوَال بـَْولٍ  { �يوَب َولِلسبـْ َوَلِكْن َشرقُوا ، َال َتْستَـْقِبُلوا اَْلِقبـْ
  .   )٢(   }َأْو َغربُوا 

  

َرَواُه أَبُو   }َمْن أََتى اَْلَغاِئَط فـَْلَيْسَتِرتْ  {: قَالَ  �َأن اَلنِيب ؛ َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـَْها -٩٨
  .   )٣(َداُودَ   

. َأْخَرَجُه َاخلَْْمَسةُ   }" ُغْفَراَنكَ : "َكاَن ِإَذا َخرََج ِمْن اَْلَغاِئِط قَالَ   �َأن اَلنِيب  {؛ َوَعنـَْها -٩٩
  .   )٤(َواْحلَاِكمُ   ، َوَصحَحُه أَبُو َحامتٍِ 

، َرِين َأْن آتَِيُه بَِثَالثَِة َأْحَجارٍ فََأمَ ، اَْلَغاِئطَ  �أََتى اَلنِيب  {: قَالَ  �َوَعِن اْبِن َمْسُعوٍد  -١٠٠
  }" َهَذا رِْكسٌ : "َوقَالَ ، فََأَخَذُمهَا َوأَْلَقى اَلرْوثَةَ . فَأَتـَْيُتُه ِبَرْوثَةٍ . وَملَْ َأِجْد ثَالِثًا، فـََوَجْدُت َحَجَرْينِ 

  .  )٥(َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِّيُ   

اَرُقْطِين ، زَاَد َأْمحَدُ  ٦(   }ِتِين ِبَغْريَِها ائْ  {: َواَلد(   .  

: َوقَالَ " َأْو َرْوثٍ ، َأْن ُيْستَـْنَجى ِبَعْظمٍ "نـََهى  �َأن َرُسوَل اَللِه  { �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١٠١
اَرُقْطِين َوَصحَحهُ     }" ِإنـُهَما َال يَُطهَرانِ " ٧(َرَواُه اَلد(   .  

فَِإن َعامَة ، ِاْستَـْنزُِهوا ِمْن اَْلبَـْولِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١٠٢
اَرُقْطِينُّ     }َعَذاِب اَْلَقْربِ ِمْنُه  ٨(َرَواُه اَلد(  .  

                                                                                                                                                                  
  . الحديث... لقد نهانا. أجل: قال. قد علمكم نبيكم صلى اهللا عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة: قيل لسلمان) ٢٦٢(رواه مسلم . صحيح - ١

  ). ٤٢١و  ٤١٧و  ٤١٦و  ٤١٤/ ٥(، وأحمد )٣١٨(جه ، وابن ما)٨(، الترمذي )٢٣-١٢(، والنسائي )٩(، وأبو داود )٢٦٤(، ومسلم )٣٩٤و  ١٤٤(رواه البخاري . صحيح - ٢

  ). ٣٥(ووهم الحافظ في نسبته لعائشة رضي اهللا عنها، وٕانما الحديث ألبي هريرة عند أبي داود . ضعيف - ٣

، من حديث عائشة رضي اهللا )١٨٥(، والحاكم )١٤٤٤(ن حبان ، واب)٦٥٥(، وأحمد )٧٩" (عمل اليوم والليلة"، والنسائي في )٣٠٠(، وابن ماجه )٧(، والترمذي )٣٠(رواه أبو داود . حسن - ٤

  . عنها 

  ). ١٥٦(رواه البخاري . صحيح - ٥

  . وهي زيادة صحيحة". ائتني بحجر: "واللفظ للدارقطني، وأما لفظ أحمد، فهو) ٥٥/ ١(، والدارقطني )٤٥٠/ ١(رواه أحمد  - ٦

  . رد على تعليل ابن عدي للحديث" األصل"وفي . إسناد صحيح: وقال) ٥٦/٩/ ١(رواه الدارقطني . صحيح - ٧

  . ، وله ما يشهد له )٧/ ١٢٨(رواه الدارقطني . صحيح - ٨
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ْسَنادِ     }َأْكثـَُر َعَذاِب اَْلَقْربِ ِمْن اَْلبَـْوِل  {: َولِْلَحاِكمِ  -١٠٣    .  )١(َوُهَو َصِحيُح َاْإلِ

  

َأن نـَْقُعَد َعَلى : " ِيف اَخلََْالءِ  �َعلْمَنا َرُسوُل اَللِه  {: قَالَ  �َوَعْن ُسَراَقَة ْبِن َماِلٍك  -١٠٤
َهِقي ِبَسَنٍد َضِعيفٍ     }" َونـَْنِصَب اَْلُيْمَىن ، اَْلُيْسَرى َرَواُه اَْلبَـيـْ

)٢(   .  

ِإَذا بَاَل َأَحدُُكْم فـَْليَـْنثـُْر  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  َعْن أَبِيهِ ، َوَعْن ِعيَسى ْبِن يـَْزَدادَ  -١٠٥
  .   )٣(َرَواُه اِْبُن َماَجه ِبَسَنٍد َضِعيفٍ     }ذََكَرُه َثَالَث َمراٍت 

ُهَما -١٠٦ ِإنا نـُْتِبُع : وافـََقالُ ، َسَأَل َأْهَل قـَُباءٍ  �َأن اَلنِيب  {؛ َوَعِن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٤(َرَواُه اَْلبَـزاُر ِبَسَنٍد َضِعيفٍ     }َاحلَِْجارََة اَْلَماَء 

ِبُدوِن  �َواَلتـْرِمِذّي َوَصحَحُه اِْبُن ُخَزْميََة ِمْن َحِديِث َأِيب ُهَريـَْرَة ، َوَأْصُلُه ِيف َأِيب َداُودَ  -١٠٧
  .   )٥(ذِْكِر َاحلَِْجارَةِ   

  اَْلُغْسِل َوُحْكِم اَْجلُُنِب بَاُب   

  

١٠٨-  ِه : قَالَ  �َعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِيَرَواُه   }اَْلَماُء ِمْن اَْلَماِء  { �قَاَل َرُسوُل اَلل
  .  )٦(ُمْسِلم ٌ  

  
                                                 

  ". وله شاهد: "وقال الذهبي". صحيح على شرط الشيخين، وال أعرف له علة، ولم يخرجاه: "وقال) ١٨٣(رواه الحاكم . صحيح - ١

  ). ١/٩٦(رواه البيهقي . ضعيف - ٢

  ) . ٣٢٦(ابن ماجه  رواه. ضعيف - ٣

  ) . كشف األستار/٢٢٧(لجمعه بين الحجارة والماء، ورواه البزار . ضعيف - ٤

كانوا يستنجون بالماء، : لِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبوَن َأْن َيَتَطهُروا قا: نزلت هذه اآلية في أهل قباء: عن أبي هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال) ٣١٠٠(، والترمذي )٤٤(رواه أبو داود . صحيح - ٥

  ". األصل"وهو وٕان كان ضعيف السند إال أن له شواهد يصح بها، وقد ذكرتها في : قلت. بالماء، فنزلت فيهم هذه اآلية

م، وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سال: ، عن أبي سعيد الخدري قال)٣٤٣(رواه مسلم . صحيح - ٦

أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه ؟ قال رسول اهللا . يا رسول اهللا: فقال عتبان" أعجلنا الرجل: "فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. على باب عتبان

  . الحديث " …إنما: "صلى اهللا عليه وسلم
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  .   )١(َوَأْصُلُه ِيف اَْلُبَخارِّيِ   

ُمث ، ِإَذا َجَلَس بـَْنيَ ُشَعِبَها َاْألَْرَبعِ  { �للِه قَاَل َرُسوُل اَ : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١٠٩
  .  )٢(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }فـََقْد َوَجَب اَْلُغْسُل ، َجَهَدَها

  .   )٣("  َوِإْن ملَْ يـُْنزِْل : "زَاَد ُمْسِلمٌ 

ِإن ! يَا َرُسوَل اَللهِ  {: قَاَلتْ  -َحةَ َوِهَي ِاْمَرأَُة َأِيب طَلْ -َأن أُم ُسَلْيٍم ؛ َوَعْن أُم َسَلَمةَ  [-١١٠
 َه َال َيْسَتِحي ِمْن َاحلَْقِإَذا رََأِت اْلَماءَ . نـََعمْ : "قَالَ ؟ فـََهْل َعَلى اَْلَمْرأَِة اَْلُغْسُل ِإَذا ِاْحتَـَلَمتْ ، اَلل "{  

  .   ] )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   . َاحلَِْديثَ 

ِيف اَْلَمْرأَِة تـََرى ِيف َمَناِمَها َما - �قَاَل َرُسوُل اَللِه  {: قَالَ  �] كٍ َمالِ ْبِن [َوَعْن أََنسِ  -١١١
  .  )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }" تـَْغَتِسلُ : "قَالَ  -يـََرى اَلرُجلُ 

   }؟ وُن اَلشَبهُ نـََعْم َفِمْن أَْيَن َيكُ : "قَالَ ؟ َوَهْل َيُكوُن َهَذا { )٦(فـََقاَلْت أُم ُسَلْيمٍ   : زَاَد ُمْسِلمٌ 
)٧(   .  

  

َها قَاَلتْ  -١١٢ ، ِمْن َاْجلََنابَةِ : يـَْغَتِسُل ِمْن أَْرَبعٍ  �َكاَن اَلنِيب   {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .   )١(َحُه اِْبُن ُخَزْميَةَ   َوَصح ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }َوِمْن ُغْسِل اَْلَميِت ، َوِمْن َاحلَِْجاَمةِ ، َويـَْوَم َاجلُُْمَعةِ 

                                                 
  . وهو رواية لمسلم" فعليك الوضوء - أو قحطت-إذا أعجلت : "، ولفظه) ١٨٠. ( لبخاريا - ١

  ). ٣٤٨(، ومسلم )٢٩١(رواه البخاري . صحيح - ٢

  . وهي صحيحة أيضا - ٣

فضحت : قلت: قالت: "وزاد في رواية أخرى". فبم يشبهها ولدها! تربت يداك: وتحتلم المرأة؟ فقال! يا رسول اهللا: فقالت أم سلمة: "، وزاد مسلم)٣١٣(، ومسلم )٢٨٢(رواه البخاري . صحيح - ٤

  . ، وليس بالهامش"أ"إلى أنه من نسخة، مع العلم بأن الحديث ذكر في متن " أ"هذا الحديث ال يوجد في األصل وأشار ناسخ : مالحظة". النساء

  . إذا الحديث لم يروه البخاري -رحمه اهللا-عزوه للمتفق عليه وهم الحافظ  - ٥

  . وما أثبته من صحيح مسلم" أم سلمة"إلى " األصلين"تحرف في  - ٦

: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس بن مالك؛ أن أم سليم سألت نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وهو بتمامه)  ٣١١( رواه مسلم . صحيح - ٧

وماء . إن ماء الرجل غليظ أبيض. فمن أين يكون الشبه. نعم: "وهل يكون هذا؟ فقال نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت. واستحييت من ذلك: فقالت أم سليم" ة فلتغتسلإذا رأت ذلك المرأ: "وسلم

  ". فمن أيهما عال أو سبق يكون منه الشبه. المرأة رقيق أصفر
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َأْن  �َوأََمَرُه اَلنِيب  -ِعْنَدَما َأْسَلم، ِيف ِقصِة ُمثَاَمَة ْبِن أُثَالٍ - { �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١١٣
  .  )٢(َرَواُه َعْبُد اَلرزاقِ     }يـَْغَتِسَل 

  .   )٣(َوَأْصُلُه ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   

ُغْسُل َاجلُُْمَعِة َواِجٌب َعَلى ُكل ُحمَْتِلٍم  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  �ِيب َسِعيٍد َوَعْن أَ  -١١٤
َعةُ     }   .   )٤(َأْخَرَجُه اَلسبـْ

َوَمْن ، َمْن تـََوضَأ يـَْوَم َاجلُُْمَعِة فَِبَها َونِْعَمتْ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َمسَُرَة  -١١٥
  .   )٥(َوَحسَنُه اَلتـْرِمِذّيُ   ، َرَواُه َاْخلَْمَسةُ   }ِاْغَتَسَل فَاْلُغْسُل أَْفَضُل 

١١٦-  ِه   {: قَالَ  �َوَعْن َعِليَرَواُه   }يـُْقرِئـَُنا اَْلُقْرآَن َما ملَْ َيُكْن ُجنًُبا  �َكاَن َرُسوُل اَلل
  .   )٦(َوَصحَحُه اِْبُن ِحبانَ   ، َحسَنةُ َوَهَذا َلْفُظ اَلتـْرِمِذي وَ ، َاْخلَْمَسةُ 

  

١١٧-  ِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِيِإَذا أََتى َأَحدُُكْم أَْهَلهُ  { �قَاَل َرُسوُل اَلل ، ُمث
نَـُهَما ُوُضوًءا    .  )٧(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }أَرَاَد َأْن يـَُعوَد فـَْلَيتَـَوضْأ بـَيـْ

  .   )٨(   }فَِإنُه أَْنَشُط لِْلَعْوِد  {: َد َاْحلَاِكمُ زَا

َها قَاَلتْ  -١١٨ ، يـََناُم َوُهَو ُجُنبٌ  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: َوِلْألَْربـََعِة َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )١(َوُهَو َمْعُلول ٌ    }ِمْن َغْريِ َأْن َميَس َماًء 

                                                                                                                                                                  
  !! . ، والحديث عند أبي داود من فعله، وعند ابن خزيمة من قوله)٢٥٦(، وابن خزيمة )٣٤٨(رواه أبو داود . ضعيف - ١

  ". فأمره أن يغتسل فاغتسل: "وفيه) ١٠/٩٨٣٤-٦/٩" (مصنف عبد الرازق"وهو في . صحيح - ٢

   ".إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل -ثمامة: أي-فانطلق : "من حديث أبي هريرة أيضا، وفيه) ١٧٦٤(، ومسلم )٤٣٧٢(البخاري  - ٣

  . وهم الحافظ رحمه اهللا في عزوه الحديث للترمذي": تنبيه). "٦٠/ ٣(، وأحمد )١٠٨٩(، وابن ماجه )٣/٩٢(، والنسائي )٣٤١(، وأبو داود )٨٤٦(، ومسلم )٨٧٩(رواه البخاري . صحيح - ٤

وعزو الحافظ الحديث للخمسة وهم منه رحمه اهللا إذ : قلت". حديث حسن: "الترمذي ، وقال)٢٢و  ١٥و  ٥١(، وأحمد )٣/٩٤(، والنسائي )٤٩٧(، والترمذي )٣٥٤(رواه أبو داود . حسن - ٥

  . ألصحاب السنن الثالثة" الفتح"والحافظ نفسه عزاه في ) بتحقيقي ٣١(ألبي بكر المروزي " الجمعة وفضلها"انظر . الحديث ليس عند ابن ماجه، عن سمرة، وٕانما عنده عن أنس

  . ولبعضهم ألفاظ أخر). ٧٩٩(، وابن حبان )١/٨٣(، وأحمد )٥٩٤(، ابن ماجه )١٤٦(، والترمذي )١٤٤(، والنسائي )٢٢٩(رواه أبو داود . ضعيف - ٦

  ). ٣٠٨(رواه مسلم . صحيح - ٧

  . وهي زيادة صحيحة أيضا) ١٥٢(مستدرك الحاكم  - ٨



ْحَكاِم بـُُلوُغ اَْلَمَراِم ِمْن َأِدلِة َاْألَ   

 25 

َها قَاَلتْ َوَعْن َعائِ  -١١٩ ِإَذا ِاْغَتَسَل ِمْن َاْجلََنابَِة يـَْبَدأُ  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: َشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
فـَُيْدِخُل ، ُمث يَْأُخُذ اَْلَماءَ ، ُمث يـَتَـَوضأُ ، فـَيَـْغِسُل فـَْرَجهُ ، ُمث يـُْفرُِغ بَِيِميِنِه َعَلى ِمشَالِهِ ، فـَيَـْغِسُل َيَدْيهِ 

ُمث ، ُمث أَفَاَض َعَلى َسائِِر َجَسِدهِ ، ُمث َحَفَن َعَلى رَْأِسِه َثَالَث َحَفَناتٍ ، اِبَعُه ِيف ُأُصوِل اَلشْعرِ َأصَ 
  .  )٢(َواللْفُظ ِلُمْسِلمٍ   ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }َغَسَل رِْجَلْيِه 

ُمث َضَرَب َِا َاْألَْرَض ، فـََغَسَلُه ِبِشَمالِهِ ، َلى فـَْرِجهِ ُمث أَفْـرََغ عَ  {: َوَهلَُما ِيف َحِديِث َمْيُمونَةَ  -١٢٠
{    

    }َفَمَسَحَها بِالتـَراِب  {: َوِيف رَِوايَةٍ 

  .   )٣(   }َوَجَعَل يـَنـُْفُض اْلَماَء بَِيِدِه  {: َوِفيهِ ، فـََردهُ   }ُمث أَتـَْيُتُه بِاْلِمْنِديِل  {: َوِيف آِخرِهِ 

  

َها قَاَلتْ َوَعْن أُ  -١٢١ يَا َرُسوَل اَللِه ِإين ِاْمَرأٌَة َأُشد َشْعَر : قـُْلتُ  {: م َسَلَمَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
َا َيْكِفيِك َأْن َحتِْثي َعَلى ، َال : "فـََقالَ ؟ َواْحلَْيَضةِ : َوِيف رَِوايَةٍ ؟ أَفَأَنـُْقُضُه لُِغْسِل َاْجلََنابَةِ ، رَْأِسي ِإمن

  .   )٤(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }" َث َحثـََياتٍ رَْأِسِك َثَال 

َها قَاَلتْ  -١٢٢ ِإين َال ُأِحل اَْلَمْسِجَد  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .   )٥(َوَصحَحُه اِْبُن ُخَزْميَةَ   ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }ِحلَاِئٍض َوَال ُجُنٌب 

َها قَاَلتْ وَ  -١٢٣ َختَْتِلُف أَْيِديَنا ِفيِه ، ِمْن ِإنَاٍء َواِحدٍ  �ُكْنُت أَْغَتِسُل أَنَا َوَرُسوُل اَللِه   {: َعنـْ
  .  )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }ِمَن َاْجلََنابَِة 

                                                                                                                                                                  
إذ ليست كل علة تقدح في صحة " األصل"وأما عن تعليل من أعله فتفصيل ذلك في ). ٥٨٣(ن ماجه ، واب)١١٩و  ١١٨(، والترمذي "الكبرى"والنسائي في ) ٢٢٨(رواه أبو داود . صحيح - ١

  . بتحقيقي) ١٢٩(البن شاهين " ناسخ الحديث ومنسوخه"وانظر أيضا . الحديث

  ". حتى إذا رأى أن قد استبرأ: "ة وهي قولهاإضاف" أصول الشعر: "، وبما أن المؤلف ساق لفظ مسلم فعنده بعد قول)٣١٦(، ومسلم )٢٤٨(رواه البخاري . صحيح - ٢

  ). ٣١٧(، وانظر أطرافه، ومسلم )٢٤٩(رواه البخاري، . صحيح - ٣

  ". ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين: "، وزاد)٣٣٠(رواه مسلم . صحيح - ٤

  ). ١٣٢٧(، وابن خزيمة )٢٣٢(رواه أبو داود . ضعيف - ٥

  ". من الجنابة : "، وليس عند البخاري لفظه)٤٥) (٣٢١(، ومسلم )٢٦١(رواه البخاري . صحيح - ٦
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  .   )١(َوتـَْلَتِق ي  : زَاَد اِْبُن ِحبانَ 

فَاْغِسُلوا ، ِإن َحتَْت ُكل َشْعَرٍة َجَنابَةً  { �وُل اَللِه قَاَل َرسُ : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١٢٤
  .  )٢(َواَلتـْرِمِذي َوَضعَفاهُ   ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }َوأَنـُْقوا اَْلَبَشَر ، اَلشْعرَ 

  .   )٣(َوِفيِه رَاٍو َجمُْهول ٌ  ، َوِألَْمحََد َعْن َعاِئَشَة َحنُْوهُ  -١٢٥

  لتـَيمِم اَ بَاُب   

  

ُهَما -١٢٦ أُْعِطيُت َمخًْسا َملْ  {: قَالَ  �َأن اَلنِيب ؛ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَللِه َرِضَي اَللُه َعنـْ
ا َرُجٍل فََأميَ ، َوُجِعَلْت ِيل َاْألَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهورًا، ُنِصْرُت بِالرْعِب َمِسريََة َشْهرٍ : يـُْعَطُهن َأَحٌد قـَْبِلي

 َالُة فـَْلُيَصل٤(َوذََكَر َاحلَِْديثَ     }أَْدرََكْتُه اَلص(   .  

   }ِإَذا ملَْ جنَِِد اَْلَماَء ، َوُجِعَلْت تـُْربـَتُـَها لََنا َطُهورًا {: َوِيف َحِديِث ُحَذيـَْفَة ِعْنَد ُمْسِلمٍ  -١٢٧
)٥(  .  

١٢٨-  رَاُب ِيل َطُهورًا  َوُجِعلَ  {: ِعْنَد َأْمحَدَ  �َوَعْن َعِلي٦(   }اَلتـ(   .  

ُهَما قَالَ  -١٢٩ ، فََأْجَنْبتُ ، ِيف َحاَجةٍ  �بـََعَثِين اَلنِيب  {: َوَعْن َعماِر ْبِن يَاِسٍر َرِضَي اَللُه َعنـْ
: فـََقالَ ، َفذََكْرُت َذِلَك َلهُ  �اَلنِيب  ُمث أَتـَْيتُ ، فـََتَمرْغُت ِيف اَلصِعيِد َكَما َمتَرُغ اَلدابةُ ، فـََلْم َأِجِد اَْلَماءَ 

                                                 
  . مال إلى أنها مدرجة) ١/٣٧٣" (الفتح"وسندها صحيح، إال أن الحافظ في ) ١١١١(ابن حبان برقم  - ١

  ). ١٠٦(، والترمذي )٢٤٨(رواه أبو داود . منكر - ٢

  ). ٦٥٤(رواه أحمد . ضعيف - ٣

والسياق " وأحلت لي المغانم ولم تحل ألحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة: "وتمامه) ٥٢١(، ومسلم )٣٣٥(رواه البخاري . صحيح - ٤

  ". متفق عليه"لعله سقط : هكذا الحديث في األصل دون ذكر من أخرجه وكتب بالهامش: تنبيه. للبخاري

  . الحديث..." جعلت صفوفنا كصفوف المالئكة، وجعلت: على الناس بثالث فضلنا: "، وأوله)٥٢٢(رواه مسلم . صحيح - ٥

أحمد، وجعل التراب لي : نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح األرض، وسميت: "ما هو؟ قال! يا رسول اهللا: فقلنا" أعطيت ما لم يعط أحد من األنبياء: "وتمام لفظه) ٧٦٣(رواه أحمد . حسن - ٦

  ". ممطهورا، وجعلت أمتي خير األ
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َا َكاَن َيْكِفيَك َأْن تـَُقوَل بَِيَدْيَك َهَكَذا" َضَرَب بَِيَدْيِه َاْألَْرَض َضْربًَة َواِحَدةً " ِإمن َماَل ، ُمثَمَسَح اَلش ُمث
  .  )١(َواللْفُظ ِلُمْسِلمٍ   ، هِ ُمتـَفٌق َعَليْ   }َوظَاِهَر َكفْيِه َوَوْجَهُه ، َعَلى اَْلَيِمنيِ 

 ْيِه َاْألَْرضَ : َوِيف رَِوايٍَة لِْلُبَخارِيْيهِ   ، َونـََفَخ ِفيِهَما، َوَضَرَب ِبَكفَِما َوْجَهُه وََكفِ َمَسَح ٢(ُمث(   .  

ُهَما قَالَ  -١٣٠ التـَيمُم َضْربـََتاِن َضْربٌَة  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعِن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
ارَُقْطِين   }َوَضْربٌَة لِْلَيَدْيِن ِإَىل اَْلِمْرفـََقْنيِ ، لِْلَوْجهِ  ُة َوقْـَفهُ   ، َرَواُه اَلدَح َاْألَِئم٣(َوَصح(   .  

َوِإْن ملَْ جيَِِد ، ْلُمْسِلمِ اَلصِعيُد ُوُضوُء اَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١٣١
َوَصحَحُه اِْبُن ، َرَواُه اَْلبَـزارُ   }َوْلُيِمسُه َبَشَرتَُه ، فَِإَذا َوَجَد اَْلَماَء فـَْلَيتِق اَللهَ ، اَْلَماَء َعْشَر ِسِننيَ 

اَرُقْطِين ِإْرَساَلهُ   ] و[ ،اَْلَقطانِ  َب اَلد٤(َلِكْن َصو(  .  

  .   )٥(َوَصحَحهُ   ، َعْن َأِيب َذر َحنُْوهُ : لتـْرِمِذي َولِ  -١٣٢

١٣٣-  َالَة ، َخرََج َرُجَالِن ِيف َسَفرٍ  {: قَالَ  �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِيَفَحَضَرْت اَلص-
فََأَعاَد َأَحُدُمهَا اَلصَالَة . َماَء ِيف اَْلَوْقتِ ُمث َوَجَدا اَلْ ، َفَصلَيا، فـَتَـَيمَما َصِعيًدا طَيًبا -َولَْيَس َمَعُهَما َماءٌ 

َأَصْبَت : "فـََقاَل لِلِذي ملَْ يُِعدْ ، َفذََكَرا َذِلَك َلهُ  �ُمث أَتـََيا َرُسوَل اَللِه ، وَملَْ يُِعِد َاْآلَخرُ ، َواْلُوُضوءَ 
 )٦(النَساِئّيُ   ] و[ ،َرَواُه أَبُو َداُودَ   }" ْألَْجُر َمرتـَْنيِ َلَك اَ : "َوقَاَل ِلْآلَخرِ " اَلسنَة َوَأْجَزأَْتَك َصَالُتكَ 

)٦(   .  

                                                 
  ). ٣٦٨(، ومسلم )٣٤٧(رواه البخاري . صحيح - ١

  ). ٣٣٨(البخاري رقم  - ٢

  ). ١٨٠٦(رواه الدارقطني . ضعيف جدا - ٣

  . وما بعده يشهد له) زوائد ٣١٠(رواه البزار . صحيح - ٤

  ". حديث حسن صحيح: "وقال" ن، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته؛ فإن ذلك خيرإن الصعيد الطيب طهور المسلم، وٕان لم يجد الماء عشر سني: "ولفظه) ١٢٤(رواه الترمذي . صحيح - ٥

  ). ١١٣(، والنسائي )٣٣٨(رواه أبو داود . صحيح - ٦
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ُهَما ِيف قـَْولِِه  -١٣٤  َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر  � �َوَعِن اْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ

فـََيَخاُف َأْن َميُوَت ِإْن ، فـَُيْجِنبُ ، للِه َواْلُقُروحُ ِإَذا َكاَنْت بِالرُجِل َاْجلَِراَحُة ِيف َسِبيِل اَ : "قَالَ  )١( �
اَرُقْطِين َمْوُقوفًا" . تـََيممَ : ِاْغَتَسلَ  ارُ ، َرَواُه اَلدَحُه اِْبُن ُخَزْميَةَ ، َوَرفـََعُه اَْلبَـز٢(َواْحلَاِكمُ   ، َوَصح(   .  

١٣٥-  ِه  اِْنَكَسَرْت ِإْحَدى {: قَالَ  �َوَعْن َعِليَفَسأََلْت َرُسوَل اَلل فََأَمَرِين أَْن  �زَْنَدي
  .   )٣(َرَواُه اِْبُن َماَجه ِبَسَنٍد َواٍه ِجد ا    }أَْمَسَح َعَلى َاْجلََبائِِر 

ُهَما ِيف اَلرُجِل اَلِذي ُشج ] َعْبِد اَللهِ ْبُن [َوَعْن َجاِبرٍ  { -١٣٦ َفَماَت  فَاْغَتَسلَ ، َرِضَي اَللُه َعنـْ
َا َكاَن َيْكِفيِه َأْن يـَتَـَيممَ : "- َها َويـَْغِسَل َسائَِر ، َويـَْعِصَب َعَلى ُجْرِحِه ِخْرَقةً ، ِإمن ُمث َميَْسَح َعَليـْ

  .   )٤(َوِفيِه ِاْخِتَالٌف َعَلى ُرَواتِهِ   ، َرَواُه أَبُو َداُوَد ِبَسَنٍد ِفيِه َضْعفٌ   }" َجَسِدهِ 

ُهَما قَالَ  َوَعِن اْبنِ  -١٣٧ ِمْن اَلسنِة َأْن َال ُيَصلَي اَلرُجُل بِالتـَيمِم ِإال  {: َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
اَرُقْطِين بِِإْسَناٍد َضِعيٍف ِجد ا    }ُمث يـَتَـَيمُم لِلصَالِة َاْألُْخَرى ، َصَالًة َواِحَدةً  ٥(َرَواُه اَلد(   .  

  ْيِض َاحلَْ بَاُب   

  

َها قَاَلتْ  -١٣٨ ، ِإن فَاِطَمَة بِْنَت َأِيب ُحبَـْيٍش َكاَنْت ُتْسَتَحاضُ  {: َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
فَِإَذا  ، فَِإَذا َكاَن َذِلَك فََأْمِسِكي ِمَن اَلصَالةِ ، ِإن َدَم َاْحلَْيِض َدٌم َأْسَوُد يـُْعَرفُ " �فـََقاَل َرُسوُل اَللِه 

                                                 
  ). ١١٣(، والنسائي )٣٣٨(رواه أبو داود . صحيح - ١

  ). ١٦٥(والحاكم ، )٢٧٢(والمرفوع رواه ابن خزيمة ). ١٧٧/٩(والموقوف رواه الدار قطني . ضعيف موقوفا، ومرفوعا - ٢

  ). ٦٥٧(رواه ابن ماجه . موضوع - ٣

ما : هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: خرجنا في سفر، فأصاب رجال منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: من حديث جابر، قال) ٣٣٦(رواه أبو داود . ضعيف - ٤

. الحديث..." قتلوه قتلهم اهللا، أال سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاه العي السؤال، : "ت، فلما قدمنا على النبي صلى اهللا عليه وسلم أخبر بذلك، فقالنجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فما

وهو محل -ذكرته فقط هنا، وأما القدر الذي ذكره الحافظ فهو من باب الخطأ، إذ الشواهد إنما تشهد للقدر الذي ) ٧٦٤" (جامع األصول"وٕاطالق التحسين على الحديث ألن له شواهد كما في 

  . واهللا أعلم. فيبقي على ضعفه -الشاهد

  ). ١٨٥(رواه الدارقطني . ضعيف جدا - ٥
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، َواْحلَاِكمُ ، َوَصحَحُه اِْبُن ِحبانَ ، َوالنَساِئي ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }" َوَصلي، اَن َاْآلَخُر فـَتَـَوضِئيكَ 
  .   )١(َواْستَـْنَكَرُه أَبُو َحاِمتٍ   

  

فَِإَذا رََأْت ُصْفَرًة ، نٍ لَِتْجِلْس ِيف ِمرْكَ  {: َوِيف َحِديِث َأْمسَاَء بِْنِت ُعَمْيٍس ِعْنَد َأِيب َداُودَ  -١٣٩
، َوتـَْغَتِسْل لِْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء ُغْسًال َواِحًدا، فـَْلتَـْغَتِسْل لِلظْهِر َواْلَعْصِر ُغْسًال َواِحًدا، فـَْوَق اَْلَماءِ 

  .   )٢(   }َوتـَتَـَوضْأ ِفيَما بـَْنيَ َذِلَك ، َوتـَْغَتِسْل لِْلَفْجِر ُغْسالً 

فَأَتـَْيُت اَلنِيب ، ُكْنُت ُأْسَتَحاُض َحْيَضًة َكِبريًَة َشِديَدةً   {: َة بِْنِت َجْحٍش قَاَلتْ َوَعْن َمحْنَ  -١٤٠
َا ِهَي رَْكَضٌة ِمَن اَلشْيطَانِ : "فـََقالَ ، َأْستَـْفِتيهِ  � امٍ ، ِإمنَة أَيِضي ِستَعةً ، فـََتَحي ، ُمث ِاْغَتِسِلي، َأْو َسبـْ

َقْأتِ  ، فَِإن َذِلَك ُجيْزُِئكَ ، َوُصوِمي َوَصلي، أَْو َثَالثًَة َوِعْشرِينَ ، َفَصلي أَْربـََعًة َوِعْشرِينَ  فَِإَذا اْستَـنـْ
ُمث ، فَِإْن َقوِيِت َعَلى َأْن تـَُؤخرِي اَلظْهَر َوتـَُعجِلي اَْلَعْصرَ ، وََكَذِلَك فَافْـَعِلي َكَما حتَِيُض اَلنَساءُ 

يًعاتـَْغَتِسِلي ِحَني تَ  ِلَني اَْلِعَشاءِ ، ْطُهرِيَن َوُتَصلَني اَلظْهَر َواْلَعْصِر مجَِ رِيَن اَْلَمْغِرَب َوتـَُعجتـَُؤخ ُمث ، ُمث
َوُهَو أَْعَجُب : قَالَ . َوتـَْغَتِسِلَني َمَع اَلصْبِح َوُتَصلنيَ . فَافْـَعِلي، تـَْغَتِسِلَني َوَجتَْمِعَني بـَْنيَ اَلصَالتـَْنيِ 

 َاْألَْمَرْيِن ِإَيل{   َساِئيالن َرَواُه َاْخلَْمَسُة ِإال ، ْرِمِذيَحُه اَلتـَنُه اَْلُبَخارِّيُ   ، َوَصح٣(َوَحس(   .  

 �َأن أُم َحِبيَبَة بِْنَت َجْحٍش َشَكْت ِإَىل َرُسوِل اَللِه  {؛ َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـَْها -١٤١
 ِاْغَتِسِلي، اُْمُكِثي َقْدَر َما َكاَنْت َحتِْبُسِك َحْيَضُتكِ : "فـََقالَ ، مَ اَلد َصَالٍة " ُمث َفَكاَنْت تـَْغَتِسُل ُكل{  

  .  )٤(َرَواُه ُمْسِلم ٌ  

١٤٢-  َصَالٍة  {: َوِيف رَِوايٍَة لِْلُبَخارِي ِئي ِلُكلِمْن َوْجٍه آَخرَ َوِهَي ِألَِيب َداُوَد َوَغْريِِه   }َوتـََوض  .  

  
                                                 

  ". فإنما هو عرق: "وزادوا خال ابن حبان) ١٧٤(، والحاكم )١٣٤٨(، وابن حبان )١٨٥(، والنسائي )٢٨٦(رواه أبو داود . حسن - ١

: إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا، فلم تصل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يا رسول اهللا: قلت: ، عن أسماء بنت عميس، قالت)٢٩٦(أبو داود  رواه. صحيح - ٢

  . الحديث..." هذا من الشيطان، لتجلس! سبحان اهللا"

  ). ٤٣٩/ ٦(، وأحمد )٦٢٧(، وابن ماجه )١٢٨(، والترمذي )٢٨٧(رواه أبو داود . حسن - ٣

  ). ٦٦) (٣٣٤(رواه مسلم . صحيح - ٤
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َها قَاَلتْ  -١٤٣ ُكنا َال نـَُعد اَْلُكْدرََة َوالصْفَرَة بـَْعَد اَلطْهِر َشْيئًا   {: َوَعْن أُم َعِطيَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
{   ْفُظ َلهُ   ، َرَواُه اَْلُبَخارِي١(َوأَبُو َداُوَد َوالل(   .  

 �فـََقاَل اَلنِيب ، اَْليَـُهوَد َكانُوا ِإَذا َحاَضْت اَْلَمْرأَُة ملَْ يـَُؤاِكُلوَهاَأن  { �َوَعْن أََنٍس  -١٤٤
  .   )٢(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }" ِاْصنَـُعوا ُكل َشْيٍء ِإال اَلنَكاحَ "

َها قَاَلتْ  -١٤٥ فـَيَُباِشُرِين ،  فَأَتزِرُ يَْأُمُرِين  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .   )٣(ُمتـَفٌق َعلَْيهِ     }َوأَنَا َحاِئٌض 

ُهَما -١٤٦ ِيف اَلِذي يَْأِيت ِاْمَرأَتَُه َوِهَي - �َعِن اَلنِيب ، َوَعِن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم َواْبُن ، َرَواُه َاْخلَْمَسةُ   } أَْو ِنْصِف ِديَنارٍ ، يـََتَصدُق ِبِديَنارٍ  {: قَالَ  -َحاِئضٌ 
َرُمهَا َوقْـَفهُ   ، اَْلَقطانِ    .   )٤(َوَرجَح َغيـْ

أَلَْيَس ِإَذا َحاَضْت ملَْ ُتَصل وََملْ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد  -١٤٧
  .   )٥(يثٍ   ُمتـَفٌق َعَلْيِه ِيف َحدِ   }؟ َتُصمْ 

  

                                                 
  ). ٣٠٧(، وأبو داود )٣٢٦(رواه البخاري . وهو موقوف. صحيح - ١

ليه وسلم النبي صلى اهللا عليه عن أنس؛ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى اهللا ع: ولفظه) ٣٠٢(رواه مسلم . صحيح - ٢

فبلغ ذلك اليهود، " اصنعوا كل شيء إال النكاح: " عليه وسلم َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتِزُلوا النَساَء ِفي اْلَمِحيِض إلى آخر اآلية فقال رسول اهللا صلى اهللا: وسلم، فأنزل اهللا تعالى

فال نجامعهن؟ فتغير وجه رسول اهللا صلى اهللا . كذا وكذا: إن اليهود تقول! يا رسول اهللا: فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقاال. لرجل أن يدع من أمرنا شيئا إال خالفنا فيهما يريد هذا ا: فقالوا

  . غضب": وجد"ومعنى . م، فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهماعليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى اهللا عليه وسل

  . ، واللفظ للبخاري)٢٩٣(، ومسلم )٣٠٠(رواه البخاري . صحيح - ٣

  ). ١٧٢(، والحاكم )١٧٢(، وأحمد )٦٤٠(، وابن ماجه )١٣٦(، والترمذي )١٥٣(، والنسائي )٢٦٤(رواه أبو داود . باللفظ الذي ذكره الحافظ فقط. صحيح مرفوعا - ٤

يا معشر النساء : "خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلي، فمر على النساء فقال: عن أبي سعيد الخدري، قال: ، وهو بتمامه)٣٠٤(رواه البخاري . صحيح - ٥

وما نقصان ديننا : قلن" اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين وأذهب للب الرجل الحازم من إحداكن تكثرن: "وبم يا رسول اهللا؟ قال: فقلن" تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار

". فذلك من نقصان دينها": قال. بلى: قلن" أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم". "فذلك من نقصان عقلها: "قال. بلى: قلن" أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟: "وعقلنا يا رسول اهللا؟ قال

 ٣" (النكت الظراف"ثم رأيته قال في . بلفظ آخر ليس فيه محل الشاهد، ولذلك يدخل هذا الحديث في أوهام الحافظ رحمه اهللا) ٨٨٩(ولم يسق لفظه، وأعاده ) ٨٠(وأما مسلم فقد ساق سنده برقم 

  !!. والواقع أن مسلما لم يسق لفظه أصال): "٤٤٠/
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َها قَاَلتْ  -١٤٨ َنا َسِرَف ِحْضتُ  {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ  �فـََقاَل اَلنِيب ، َلما ِجئـْ
" َتْطُهرِي، اِفْـَعِلي َما يـَْفَعُل َاْحلَاج َر َأْن َال َتطُوِيف بِاْلبَـْيِت َحىت     . )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه ِيف َحِديثٍ     }" َغيـْ

: قَالَ ؟ َوِهَي َحاِئضٌ ، َما حيَِل لِلرُجِل ِمِن ِاْمَرأَتِهِ  �أَنُه َسَأَل اَلنِيب  { �َوَعْن ُمَعاٍذ  -١٤٩
زَارِ "   .   )٢(َرَواُه أَبُو َداُوَد َوَضعَفهُ     }" َما فـَْوَق َاْإلِ

َها قَاَلتْ  -١٥٠  �اَنِت اَلنـَفَساُء تـَْقُعُد ِيف َعْهِد َرُسوِل اَللِه كَ   {: َوَعْن أُم َسَلَمَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٣(َواللْفُظ ِألَِيب َداُودَ   ، َرَواُه َاخلَْْمَسُة ِإال النَساِئي   }بـَْعَد نَِفاِسَها أَْربَِعَني 

  .   )٤(َوَصحَحُه اَْحلَاِكمُ     } ِبَقَضاِء َصَالِة اَلنـَفاسِ  �وََملْ يَْأُمْرَها اَلنِيب  {: َوِيف َلْفٍظ َلهُ 

    

                                                 
  ). ١٢٠) (١٢١١(، ومسلم )٣٠٥(البخاري رواه . صحيح - ١

. وهي زيادة منكرة" والتعفف عن ذلك أفضل: "وتضعيف أبي داود رحمه اهللا في محله، ولكنه ينصب على حديث معاذ، إذ إسناده ضعيف، وفيه زيادة وهي قوله) ٢١٣(رواه أبو داود . صحيح - ٢

  . واهللا أعلم". باألصل"إذ يوجد ما يشهد لها كما هو مذكور وتصحيحي للحديث إنما هو للجملة التي ذكرها الحافظ فقط، 

  ". غريب: "وقال الترمذي) ٦/٣٠٠(، وأحمد )٦٤٨(، وابن ماجه )١٣٩(، والترمذي )٣١١(رواه أبو داود . ضعيف - ٣

  ). ١٧٥(، والحاكم )٣١٢(كسابقه، وهو عند أبي داود . ضعيف - ٤
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  ِكَتاُب اَلصَالِة 

  اَْلَمَواِقيِت بَاُب 

  

َوْقُت اَلظْهِر ِإَذا  {: قَالَ  �َأن َنِيب اَللِه ؛ َعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َعْمرٍِو َرِضَي اَللُه َعنـُْهَما -١٥١
َوَوْقُت اَْلَعْصِر َما ملَْ َتْصَفر ،  َكُطولِِه  َما ملَْ َحيُْضْر اَْلَعْصرُ   وََكاَن ِظل اَلرُجلِ ،  زَاَلْت اَلشْمسُ 

َوَوْقُت َصَالِة اَْلِعَشاِء ِإَىل ِنْصِف اَللْيِل ،  َوَوْقُت َصَالِة اَْلَمْغِرِب َما ملَْ يَِغْب اَلشَفقُ ،  اَلشْمسُ 
  .   )١(َرَواُه ُمْسِلٌم    }ُلوِع اَْلَفْجِر َما ملَْ َتْطُلْع اَلشْمُس َوَوْقُت َصَالِة اَلصْبِح ِمْن طُ ،  َاْألَْوَسطِ 

  .   )٢(   }َوالشْمُس بـَْيَضاُء نَِقيٌة  {: َوَلُه ِمْن َحِديِث بـَُرْيَدَة ِيف اَْلَعْصرِ  -١٥٢

  .   )٣(   }َوالشْمُس ُمْرتَِفَعٌة  {: َوِمْن َحِديِث َأِيب ُموَسى -١٥٣

ُمث يـَْرِجُع َأَحُدنَا ، ُيَصلَي اَْلَعْصرَ  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: ْن َأِيب بـَْرزََة اْألَْسَلِمي قَالَ َوعَ  -١٥٤
وََكاَن َيْكَرُه ،  وََكاَن َيْسَتِحب َأْن يـَُؤخَر ِمْن اَْلِعَشاءِ ،  ِإَىل َرْحِلِه  ِيف أَْقَصى اَْلَمِديَنِة  َوالشْمُس َحيةٌ 

 َلَها  َواحلَِْديَث بـَْعَدَهااَلنـ َفِتُل ِمْن َصَالِة اَْلَغَداِة ِحَني يـَْعِرُف اَلرُجُل َجِليَسهُ ،  ْوَم قـَبـْ َويـَْقَرأُ ،  وََكاَن يـَنـْ
  .   )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }بِالستَني ِإَىل اَْلِمائَِة 

  

َوِإَذا ، ِإَذا َرآُهْم ِاْجَتَمُعوا َعجلَ : ْحَيانًا َوَأْحَيانًاَواْلِعَشاَء أَ  {: َوِعْنَدُمهَا ِمْن َحِديِث َجاِبرٍ  -١٥٥
  .   )٥(   }ُيَصليَها ِبَغَلٍس  �َكاَن اَلنِيب : َوالصْبحَ ،  َرآُهْم أَْبطَُئوا َأخرَ 

                                                 
  . وله ألفاظ أخر". فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصالة، فإنها تطلع بين قرني شيطان": ، وتمامه)١٧٣) (٦١٢(رواه مسلم . صحيح - ١

  ". ما لم تصفر الشمس: "لم يدخلها شيء من الصفرة، وفي الحديث السابق: أي": بيضاء نقية"ومعنى ... ". والشمس مرتفعة: "وعنده) ٦١٣(رواه مسلم . صحيح - ٢

  ... ". ثم أمره، فأقام بالعصر: "ويل، وفيهمن حديث ط) ٦١٤(رواه مسلم . صحيح - ٣

أي بيضاء نقية كما في الرواية السابقة، وصح عن أحد التابعين ": حية"و ". مسكنة"بفتح الراء وسكون الحاء المهملة ": رحله"و . واللفظ للبخاري) ٦٤٧(، ومسلم )٥٤٧(رواه البخاري . صحيح - ٤

  . ينصرف :أي": ينفتل"و . حياتها أن تجد حرها: قوله

  ". والعشاء أحيانا يؤخرها، وأحيانا يعجل: "، واللفظ للبخاري ولفظ مسلم)٦٤٦(، ومسلم )٥٦٠(رواه البخاري . صحيح - ٥
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َوالناُس َال َيَكاُد ، فَأَقَاَم اَْلَفْجَر ِحَني اِْنَشق اَْلَفْجرُ  {: َوِلُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث َأِيب ُموَسى -١٥٦
     }يـَْعِرُف بـَْعُضُهْم بـَْعًضا 

فـَيَـْنَصِرُف َأَحُدنَا َوِإنُه  �ُكنا ُنَصلي اَْلَمْغِرَب َمَع اَلنِيب   {: َوَعْن رَاِفِع ْبِن َخِديٍج قَالَ  -١٥٧
  .   )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }لَيُْبِصُر َمَواِقَع نـَْبِلِه 

َها قَاَلتْ َوَعْن عَ  -١٥٨ َلٍة بِاْلَعَشاءِ  �َأْعَتَم َرُسوُل اَللِه  {: اِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ َحىت ،  َذاَت لَيـْ
َرَواُه ُمْسِلٌم    }" إِنُه َلَوقْـتُـَها َلْوَال َأْن َأُشق َعَلى أُمِيت : "َوقَالَ ، َفَصلى، ُمث َخرَجَ ،  َذَهَب َعامُة اَللْيلِ 

)٢(   .  

فَِإن ، ِإَذا ِاْشَتد َاحلَْر فَأَْبرُِدوا بِالصَالةِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١٥٩
َة َاحلَْر ِمْن فـَْيِح َجَهنَم  َفٌق َعَلْيِه    }ِشد٣(ُمتـ(   .  

َأْصِبُحوا بِالصْبِح فَِإنُه أَْعَظُم  { �للِه قَاَل َرُسوُل اَ : قَالَ  �َوَعْن رَاِفِع ْبِن َخِديٍج  -١٦٠
  .   )٤(َواْبُن ِحباَن  ، َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي ، َرَواُه َاْخلَْمَسةُ   }ِألُُجورُِكْم 

  

ِل َأْن َمْن أَْدَرَك ِمْن اَلصْبِح رَْكَعًة قـَبْ  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١٦١
َوَمْن أَْدَرَك رَْكَعًة ِمْن اَْلَعْصِر قـَْبَل َأْن تـَْغُرَب اَلشْمُس فـََقْد أَْدَرَك ، َتْطُلَع اَلشْمُس فـََقْد أَْدَرَك اَلصْبحَ 

  .  )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }اَْلَعْصَر 

                                                 
  ". والضوء باق ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتها، بحيث أن الفراغ منها يقع): "٤١/ ٢" (الفتح"وقال الحافظ في ). ٦٣٧(، ومسلم )٥٥٩(رواه البخاري . صحيح - ١

  . أخرها حتى اشتدت عتمة الليل، وهي ظلمته": أعتم"و ). ٢١٩) (٦٣٨(رواه مسلم . صحيح - ٢

  . تأخير صالة الظهر إلى أن يبرد الوقت" اإلبراد"و ). ٦١٥(، ومسلم )٥٣٦(رواه البخاري . صحيح - ٣

أعظم : "وفي لفظ). ١٤٩١(، )١٤٩٠(، وابن حبان )١٤٣و  ١٤٢و  ٤٤٠و  ٤٦٥/ ٣(، وأحمد )٦٧٢(ن ماجه ، واب)١٥٤(، والترمذي )١٧٢(، والنسائي )٤٢٤(رواه أبو داود . صحيح - ٤

جر؛ لئال أراد صلى اهللا عليه وسلم في الليالي المقمرة التي ال يتبين فيها وضوح طلوع الف": أسفروا"ومعنى ". حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح: "وقال الترمذي". ألجرها: "، وفي أخر"لألجر

ومن قبل ذلك . قاله ابن حبان. ين من طلوع الفجريؤدي المرء صالة الصبح إال بعد التيقن باإلسفار بطلوع الفجر، فإن الصالة إذا أديت كما وصفنا كان أعظم لألجر من أن تصلى على غير يق

  .  يشك فيهأن يضح الفجر فال: معنى اإلسفار: نقل الترمذي عن الشافعي وأحمد وٕاسحاق أنهم قالوا

  ). ٦٠٨(، ومسلم )٥٧٩(رواه البخاري . صحيح - ٥
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َا ِهَي : ُمث قَالَ ". رَْكَعةً "َبَدَل " َسْجَدةً : "َوقَالَ ، َوِلُمْسِلٍم َعْن َعاِئَشَة َحنَْوهُ  -١٦٢ ْجَدُة ِإمنَوالس
  .   )١(اَلرْكَعُة  

١٦٣-  ِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِيَال َصَالَة بـَْعَد  {: يـَُقولُ  �مسَِْعَت َرُسوَل اَلل
 ْمُس َوَال َصَالَة بـَْعَد اَْلَعْصِر َحىتَتْطُلَع اَلش ْبِح َحىتْمُس اَلصَفٌق َعَلْيهِ   } َتِغيَب اَلشُمتـ .  

  .   )٢(   }َال َصَالَة بـَْعَد َصَالِة اَْلَفْجِر  {: َوَلْفُظ ُمْسِلمٍ 

َهانَا َأْن ُنَصلي  �َثَالُث َساَعاٍت َكاَن َرُسوُل اَللِه  {: َوَلُه َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمرٍ  -١٦٤ يـَنـْ
 َمْوتَانَا نـَْقبُـرَ  )٣(َوَأْن  ، ِفيِهن تـَْرَتِفعَ : ِفيِهن ْمُس بَازَِغًة َحىتَوِحَني يـَُقوُم قَائُِم ، ِحَني َتْطُلُع اَلش

  .  )٦(   }اَلشْمُس لِْلُغُروِب  )٥(َوِحَني تـََتَضيُف  ، اَلشْمسُ  )٤(اَلظِهريَِة َحىت تـَُزوَل  

  : ِمنْ " اَلشاِفِعي "َواحلُْْكُم اَلثاِين ِعْنَد 

  .  )٧(   }ِإال يـَْوَم َاجلُْْمَعِة  {: َوزَادَ . َحِديِث َأِيب ُهَريـَْرَة ِبَسَنٍد َضِعيفٍ  -١٦٥

  .   )٨(َعْن َأِيب قـََتاَدَة َحنُْوُه  : وََكَذا ِألَِيب َداُودَ  -١٦٦

                                                 
  . والسجدة إنما هي الركعة" من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها: "ولفظه) ٦٠٩(رواه مسلم . صحيح - ١

وأن لفظ مسلم فعدا عما ذكره الحافظ فقد وقع عنده تقديم النهي عن الصالة بعد العصر على النهي بعد ". تطلع"بدل " ترتفع"وفي لفظ البخاري ) ٨٢٧(، ومسلم )٥٨٦(رواه البخاري . صحيح - ٢

  ". تغيب"بدل " تغرب"وعنده أيضا . صالة الفجر

  ". أو أن: "في مسلم - ٣

  " . تميل: "في مسلم - ٤

  " . تميل"وهي بمعنى ". تتضيف: "في مسلم - ٥

  . أي قيام الشمس وقت الزوال، وذلك عند بلوغها وسط السماء فإنها عند ذلك يبطئ حركتها": قائم الظهيرة"و ). ٨٣١(م رواه مسل. صحيح - ٦

وفي إسناده : قلت .عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى اهللا عليه وسلم نهى عن الصالة نصف النهار، حتى تزول الشمس إال يوم الجمعة) ٤٠٨/ ١٣٩" (المسند"رواه الشافعي في . ضعيف جدا - ٧

  . متروكان

وفي سنده : قلت". إن جهنم تسجر إال يوم الجمعة: "عن أبي قتادة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه كره الصالة نصف النهار إال يوم الجمعة، وقال) ١٠٨٣(رواه أبو داود . ضعيف - ٨

أنه ليس وقت كراهة بحال، وهو : أحدها. اختلف الناس في كراهة الصالة نصف النهار على ثالثة أقوال): "١/٣٨٠" (الزاد"وأما عن الصالة نصف النهار، فقد قال ابن القيم في . ضعف وانقطاع

". هة، وهذا مذهب الشافعيأنه وقت كراهة إال يوم الجمعة، فليس بوقت كرا: الثالث. أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد: الثاني. مذهب مالك

  . ومذهب الشافعي هو أعدل المذاهب، وهو الذي تدل عليه األحاديث الصحيحة: قلت. هـ. ا
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َال َمتْنَـُعوا ، َمَنافٍ  يَا َبِين َعْبدِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن ُجبَـْريِ ْبِن ُمْطِعٍم  -١٦٧
َوَصحَحُه ، َرَواُه اَْخلَْمَسةُ   }نـََهاٍر  وْ ] أَ [َأَحًدا طَاَف ََِذا اَْلبَـْيِت َوَصلى أَيَة َساَعٍة َشاَء ِمْن لَْيلٍ 

 ْرِمِذياَن  ، اَلتـ١(َواْبُن ِحب(   .  

ُهَما -١٦٨ َرَواُه   }اَلشَفُق َاحلُْْمَرُة  {: قَالَ  �لنِيب َعْن اَ ؛ َوَعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
اَرُقْطِين َوَصحَح اِْبُن ُخَزْميََة َوَغيـْرُُه َوقْـَفُه   ٢(اَلد(   .  

ُهَما قَالَ  -١٦٩ َفْجٌر : اَْلَفْجُر َفْجرَانِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
 َالةُ ُحيَرِفيِه اَلص َعاَم َوحتَِلَالُة ، ُم اَلطْبِح : َأيْ  -َوَفْجٌر َحتُْرُم ِفيِه اَلصَعاُم  -َصَالُة اَلصِفيِه اَلط َوحيَِل{  

  .   )٣(َوَصحَحاُه  ، َواْحلَاِكمُ ، َرَواُه اِْبُن ُخَزْميَةَ 

ِإنُه َيْذَهُب  {: زَاَد ِيف اَلِذي ُحيَرُم اَلطَعامَ وَ ، َحنُْوهُ  �َولِْلَحاِكِم ِيف َحِديِث َجاِبٍر  -١٧٠
  .   )٤(   }إِنُه َكَذَنِب اَلسْرَحان  {: َوِيف َاْآلَخرِ   }ُمْسَتِطيالً ِيف َاْألُُفِق 

 أَوِل أَْفَضُل َاْألَْعَماِل اَلصَالُة ِيف  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن اِْبِن َمْسُعوٍد  -١٧١
  .  )٥(َوَصحَحاُه  . َواْحلَاِكمُ ، َرَواُه اَلتـْرِمِذي   }َوْقِتَها 

  .   )٦("  اَلصِحيَحْنيِ "َوَأْصُلُه ِيف 

  

َوَأْوَسطُُه َرْمحَُة ، أَوُل اَْلَوْقِت ِرْضَواُن اَللهُ  {: قَالَ  �َأن اَلنِيب  �َوَعْن َأِيب َحمُْذورََة  -١٧٢
ا    }َوآِخرُُه َعْفُو اَللِه ؛ اَللهِ  ِبَسَنٍد َضِعيٍف ِجد اَرُقْطِين ١(َأْخَرَجُه اَلد(  .  

                                                 
. )١٥٥٤و  ١٥٥٣و  ١٥٥٢(، وابن حبان )٨٤و  ٨٣و  ٨٢و  ٨١و  ٤/٨٠(، وأحمد )١٢٥٤(، وابن ماجه )٨٦٨(، والترمذي )٥٢٣و  ١٨٤(، والنسائي )١٨٩٤(رواه أبو داود . صحيح - ١

  ". حديث حسن صحيح: "وقال الترمذي

  ". فإذا غاب الشفق، وجبت الصالة: "وتمام لفظه) ١/٢٦٩/٣" (السنن"رواه الدارقطني في . ضعيف - ٢

  . ، ويشهد له ما بعده)١٩١(، وعنه الحاكم )٣٥٦(رواه ابن خزيمة . صحيح - ٣

  . قاله الصنعاني. الذئب، والمراد أنه ال يذهب مستطيال ممتدا، بل يرتفع في السماء كالعمود: هو": والسرحان". "صحيح": وقال الذهبي". إسناده صحيح: "وقال) ١٩١(رواه الحاكم . صحيح - ٤

  . واللفظ للحاكم) ١٨٨(، والحاكم )١٧٣(رواه الترمذي . صحيح - ٥

  . ففيه تفصيل أللفاظ الحديث ورواياته" األصل"انظر  - ٦
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    )٢(َوُهَو َضِعيٌف أَْيًضا  ، ُدوَن َاْألَْوَسطِ ، َولِلتـْرِمِذي ِمْن َحِديِث اِْبِن ُعَمَر َحنُْوهُ -١٧٣

ُهَما أَ  -١٧٤ َال َصَالَة بـَْعَد اَْلَفْجِر ِإال  {: قَالَ  �ن َرُسوَل اَللِه َوَعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٣(ِإال النَساِئي  ، َأْخَرَجُه اَْخلَْمَسةُ   }َسْجَدتـَْنيِ 

  .  )٤(   }َال َصَالَة بـَْعَد طُُلوِع اَْلَفْجِر ِإال رَْكَعَيتْ اَْلَفْجِر  {: َوِيف رَِوايَِة َعْبِد اَلرزاقِ 

اَرُقْطِينّ َعْن اِْبِن َعْمرِِو ْبِن اَْلَعاِص   -١٧٥ ٥(َوِمثْـُلُه لِلد(   .  

َها قَاَلتْ  -١٧٦ ، ُمث َدَخَل بـَْيِيت ، اَْلَعْصرَ  �َصلى َرُسوُل اَللِه  {: َوَعْن أَْم َسَلَمَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
: قـُْلتُ ، "َفَصلْيتـُُهَما َاْآلنَ ، َعْن رَْكَعتَـْنيِ بـَْعَد اَلظْهرِ ُشِغْلُت : "فـََقالَ ، َفَسأَْلُتهُ ، َفَصلى رَْكَعتَـْنيِ 

َنا   .  )٦(َأْخَرَجُه َأْمحَُد    }" َال : "قَالَ ؟ أَفـَنَـْقِضيِهَما ِإَذا فَاتـَتـْ

  

  .   )٧(َوِألَِيب َداُوَد َعْن َعاِئَشَة ِمبَْعَناُه   -١٧٧

  َاْألََذاِن  بَاُب   

  

١٧٨-  ِه َعْن َعْبِد اَللَرُجٌل فـََقالَ  -َوأَنَا نَاِئمٌ -طَاَف ِيب  {: قَالَ  �ِه ْبِن زَْيِد ْبِن َعْبِد رَب :
قَاَمَة فـَُراَدى، بِتَـْربِيع اَلتْكِبِري ِبَغْريِ تـَْرِجيعٍ  -َفذََكَر َاْآلَذاَن ، اَللُه َأْكبَـَر اَللِه َأْكبَـرُ : "تـَُقولُ  ِإال َقْد ، َواْإلِ

                                                                                                                                                                  
  ). ٢٥٠٢-١٤٩(رواه الدارقطني . موضوع - ١

  . تساهل؛ فإن في إسناده يعقوب بن الوليد كان من الكذابين الكبار كما قال أحمد" ضعيف: "، وفي قول الحافظ)١٧٢(رواه الترمذي . كسابقه. موضوع - ٢

ال صالة بعد : ومعنى هذا الحديث إنما يقول: "وقال الترمذي ".ليبلغ شاهدكم غائبكم: "، وعند أبي داود في أوله زيادة)٥٨١١(، وأحمد )٤١٩(، والترمذي )١٢٧٨(رواه أبو داود . صحيح - ٣

، وبذلك يتبين أو عزو الحديث له غير دقيق من "ليبلغ شاهدكم غائبكم: "فاقتصر على قوله) ٢٣٥(وأما ابن ماجه . وما قاله الترمذي هو لفظ رواية عبد الرازق: قلت". طلوع الفجر إال ركعتي الفجر

  . الحافظ رحمه اهللا 

  ). ٤٧٦٠/ ٥٣/ ٣" (المصنف"رواه عبد الرازق في . صحيح - ٤

  ". ال صالة بعد صالة الفجر إال ركعتين: "ولفظه) ١/٤١٩/٣(ورواه الدارقطني . صحيح بما قبله - ٥

  ). ٦٥/ ٢" (الفتح"في تعليقه على  للحديث - حفظه اهللا-بيان علة الضعف مع الرد على تحسين الشيخ عبد العزيز بن باز " األصل"وفي ) ٦/٣١٥(رواه أحمد . ضعيف - ٦

  ... كان يصلي بعد العصر وينهي عنها: عن عائشة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ١٢٨٠(رواه أبو داود . ضعيف - ٧
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 ِه : قَالَ  -َالُة قَاَمِت اَلصا َأْصَبْحُت أَتـَْيُت َرُسوَل اَللفـََقالَ  �فـََلم" : َها َلُرْؤيَا َحقِإنـ "...{  
  .  )١(َواْبُن ُخَزْميََة  ، َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي ، َوأَبُو َداُودَ ، َأْخَرَجُه َأْمحَدُ . َاحلَِْديثَ 

ٌر ِمَن اَلنـْوِم  {: ِبَالٍل ِيف آَذاِن اَْلَفْجرِ َوزَاَد َأْمحَُد ِيف آِخرِِه ِقصَة قـَْوِل    .   )٢(   }اَلصَالُة َخيـْ

َحي َعَلى : ِمْن اَلسنِة ِإَذا قَاَل اَْلُمَؤذُن ِيف اَْلَفْجرِ  {: َعْن أََنٍس قَالَ : َوِالْبِن ُخَزْميَةَ  -١٧٩
ٌر ِمَن اَلنـْوِم : قَالَ ، اَْلَفَالحِ    .  )٣(   }اَلصَالُة َخيـْ

َأْخَرَجُه   }َفذََكَر ِفيِه اَلتـْرِجيَع ، َعلَمُه َاْآلَذانَ  �َأن اَلنِيب  { �َعْن َأِيب َحمُْذورََة  -١٨٠
  .  )٤(َوَلِكْن ذََكَر اَلتْكِبَري ِيف أَولِِه َمرتـَْنيِ فـََقْط  . ُمْسِلمٌ 

  

  .   )٥(َوَرَواُه َاخلَْْمَسُة َفذََكُروُه ُمَربـًعا  

قَاَمةَ ، أُِمَر ِبَالٌل َأْن َيْشَفَع َاْآلَذانَ  {: قَالَ  �] َماِلكٍ ْبِن [َوَعْن أََنسِ  -١٨١ ِإال ، َويُوتَِر َاْإلِ
قَاَمةَ  وَملَْ َيْذُكْر ُمْسِلٌم اَِالْسِتثْـَناَء  ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }َقْد قَاَمِت اَلصَالُة : يـَْعِين قـَْوَلهُ ، َاْإلِ

)٦(  .  

  .   )٧(   }ِبَالًال  �أََمَر اَلنِيب  {: لِلنَساِئي وَ 

َفَة  -١٨٢ َوِإْصبَـَعاُه ، َهاُهَنا َوَهاُهَنا، رَأَْيُت ِبَالًال يـَُؤذُن َوأَتـََتبُع فَاهُ  {: قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُجَحيـْ
  .  )٨(َواَلتـْرِمِذي َوَصحَحُه  ، َرَواُه َأْمحَدُ   }ِيف أُُذنـَْيِه 

  .  )١(َوَجَعَل ِإْصبَـَعْيِه ِيف أُُذنـَْيِه  : َوِالْبِن َماَجهْ 
                                                 

خبر ثابت ): "١٩٧(وقال ابن خزيمة ". حسن صحيحهذا حديث : "وقال الترمذي) ٣٧١(، وابن خزيمة )٤٣/ ٤(، وأحمد )١٨٩(، والترمذي )٤٩٩(رواه أبو داود . صحيح وٕاسناده حسن - ١

  ". صحيح من جهة النقل

  . انظر ما قبله - ٢

  . بسند صحيح) ٣٨٦(رواه ابن خزيمة  - ٣

  . أي في الشهادتين فيقولها مرة بصوت منخفض، ومرة أخرى بصوت مرتفع": والترجيع). "٣٧٩(رواه مسلم . صحيح - ٤

  ". حديث حسن صحيح: "، وقال الترمذي)٤٠١/ ٦و  ٤٠٩/ ٣(، وأحمد )٧٠٩(، وابن ماجه ) ١٩٢(، والترمذي )٥-٤/ ٢(نسائي ، وال)٥٠٢(رواه أبو داود . صحيح - ٥

  ). ٣٧٨(، ومسلم )٦٠٥(رواه البخاري . صحيح - ٦

  ) . ٢/٣(رواه النسائي . صحيح - ٧

  ". صحيححديث حسن : "، وقال الترمذي)١٩٧(، والترمذي )٣٠٩-٤/٣٠٨(رواه أحمد . صحيح - ٨
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  .  )٢(   }َميِيًنا َوِمشَاًال وَملَْ َيْسَتِدْر " َحي َعَلى اَلصَالِة "َلما بـََلَغ ، َلَوى ُعنُـَقهُ  {: َوِألَِيب َداُودَ 

  .   )٣(َوَأْصِلِه ِيف اَلصِحيَحْنيِ  

َرَواُه اِْبُن ُخَزْميََة    }فـََعلَمُه َاْآلَذاَن ، أَْعَجَبُه َصْوتُهُ  �َأن اَلنِيب  { �ُذورََة َوَعْن َأِيب حمَْ  -١٨٣
)٤(   .  

ُهَما قَالَ  -١٨٤ َر َمرٍة ، اَْلِعيَدْينِ  �َصلْيُت َمَع اَلنِيب  {: َوَعْن َجاِبِر ْبِن َمسَُرٍة َرِضَي اَللُه َعنـْ َغيـْ
  .  )٥(َرَواُه ُمْسِلٌم    }ِبَغْريِ أََذاٍن َوَال ِإقَاَمٍة ، َوَال َمرتـَْنيِ 

ُهَما: َوَحنُْوُه ِيف اَْلُمتـَفقِ  -١٨٥ َوَغيـْرُُه  ، َعْن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
)٦(   .  

َفَصلى ، ُمث أَذَن ِبَاللٌ  -ِة ِيف نـَْومُهْم َعْن اَلصَال  {، َوَعْن َأِيب قـََتاَدٌة ِيف َاحلَِْديِث اَلطوِيلِ  -١٨٦
  .   )٧(َرَواُه ُمْسِلٌم    }َكَما َكاَن َيْصَنُع ُكل يـَْوٍم   �َرُسوُل اَللِه 

بَِأَذاٍن َواِحٍد ، أََتى اَْلُمْزَدلَِفَة َفَصلى َِا اَْلَمْغِرَب َواْلِعَشاءَ  �َأن اَلنِيب  {؛ َوَلُه َعْن َجاِبرٍ  -١٨٧
  .   )٨(   }اَمتَـْنيِ َوِإقَ 

  .  )٩(   }َمجََع بـَْنيَ اَْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء بِِإقَاَمٍة َواِحَدٍة  {: َوَلُه َعْن اِْبِن ُعَمرَ  -١٨٨

  .   }ِلُكل َصَالٍة  {: زَاَد أَبُو َداُودَ 

                                                                                                                                                                  
  . ، وهو صحيح أيضا، وٕان كان في سنده ضعيف)٧١١(ابن ماجه  - ١

  . وهو منكر ) ٥٢٠(أبو داود  - ٢

  . فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا: قال. ، عن ابن أبي جحيفة، عن أبيه؛ أنه رأى بالال يؤذن)٥٠٣(، ومسلم )٦٣٤(هو في البخاري . قلت - ٣

  ). ٣٧٧(رواه ابن خزيمة  - ٤

  ). ٨٨٧(رواه مسلم . يحصح - ٥

  . وتخريجه وسياق لفظه باألصل - ٦

  . في حديث طويل) ٦٨١(رواه مسلم . صحيح - ٧

هم أن من السنة وأما ما ذكره بعض -ليلة مزدلفة-وهذا هو الصواب في تلك الليلة : قلت". ولم يسبح بينهما شيئا: "، وفي مسلم بعد اللفظ المذكور قوله)عبد الباقي/٢/٨٩١(رواه مسلم . صحيح -  ٨

  ". باألصل"فهو خطأ، وقد رددت عيه مفصال " البخاري"صالة ركعتين سنة المغرب اعتمادا منه على رواية ابن مسعود التي في 

: وأما رواية أبي داود. لى من القول بشذوذها، وهذا الحمل لرواية مسلم أو )١٩٢٨(لكل صالة كما هي رواية أبي داود : أي" بإقامة واحدة: "وقوله) ٢٩٠و  ٢٨٩) (١٢٨٨(رواه مسلم . صحيح - ٩

  . واهللا أعلم. فهي شاذة" ولم يناد في واحدة منهما"
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ُهَما  {: َوِيف رَِوايَِة َلهُ    .    }وَملَْ يـَُناِد ِيف َواِحَدٍة ِمنـْ

، ِإن ِبَالًال يـَُؤذُن بَِلْيلٍ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعاِئَشَة قَاَال ، َعْن اِْبِن ُعَمرَ وَ  -١٩٠و  ١٨٩
، َأْصَبْحتَ : َحىت يـَُقاَل َلهُ ، وََكاَن َرُجًال أَْعَمى َال يـَُناِدي، "َفُكُلوا َواْشَربُوا َحىت يـَُناِدَي اِْبُن أُم َمْكُتومٍ 

  .  )١(َفٌق َعَلْيِه  ُمتـ   }َأْصَبْحَت 

  .   )٢(َوِيف آِخرِِه ِإْدرَاٌج  

  

َأَال : "فـَيُـَناِديَ ، َأْن يـَْرِجعَ  �فََأَمَرُه اَلنِيب ، ِإن ِبَالًال أَذَن قـَْبَل اَْلَفْجرِ  {؛ َوَعْن اِْبِن ُعَمرَ  -١٩١
  .   )٣(َرَواُه أَبُو َداُوَد َوَضعَفُه    }ِإن اَْلَعْبَد نَاَم 

١٩٢-  ِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِيَداءَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللْعُتْم اَلن فـَُقولُوا ، ِإَذا مسَِ
  .  )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }ِمْثَل َما يـَُقوُل اَْلُمَؤذُن 

١٩٣-  ٥(َعْن ُمَعاِويََة  : َولِْلُبَخارِي(  .  

ِسَوى ، َر ِيف َفْضِل اَْلَقْوِل َكَما يـَُقوُل اَْلُمَؤذُن َكِلَمًة َكِلَمةً َعْن ُعمَ  {: َوِلُمْسِلمٍ  -١٩٤
َعَلتَـْنيِ    .   )١(   }" َال َحْوَل َوَال قـُوَة ِإال بِاَللهِ : "فـَيَـُقولُ ، َاْحلَيـْ

                                                 
  . واللفظ للبخاري) ١٠٩٢(، ومسلم )٦١٧(رواه البخاري . صحيح - ١

وكان : "والجملة المدرجة هي قوله. يقع عقبه، كما في المثال المذكور هنااإلدراج أقسام، منها إدراج كالم بعض الرواة في متن الحديث، وقد يقع اإلدراج في أول الحديث وفي وسطه، كما  - ٢

وغيره باإلسناد الصحيح من نفس طريق البخاري، خالفا لما جزم " شرح المعاني: "والراجح أنها من قول الزهري كما روى ذلك الطحاوي في". أصبحت. أصبحت: رجال أعمى ال ينادي، حتى يقال له

  . ولكن ال يمنع من أن ابن شهاب قاله أن يكون قاله غيره. من أن القائل هو ابن عمر" لمغنيا"به ابن قدامة في 

وتخطئة الثقة بدون بينة مردود : قلت. ، وحجتهم في ذلك أن حماد بن سلمة أخطأ فيه"حديث غير محفوظ: "، وأما تضعيف أبي داود فمثله فعل الترمذي إذ قال)٥٣٢(رواه أبو داود . صحيح - ٣

  . ا فعلوا ذلك هنامردود كم

  ). ٣٨٣(، ومسلم )٦١١(رواه البخاري . صحيح - ٤

اهللا . اهللا أكبر: سمعت معاوية بن أبي سفيان، وهو جالس على المنبر، أذن المؤذن قال: من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال) ٩١٤(وفي رواية له برقم ) ٦١٢(رواه البخاري . صحيح - ٥

إني سمعت ! يا أيها الناس: قال. فلما قضى التأذين. وأنا: فقال معاوية. أشهد أن محمدا رسول اهللا: أنا فقال: فقال معاوية. أشهد أن ال إله إال اهللا: قال. اهللا أكبر. كبراهللا أ: قال معاوية. اهللا أكبر

  . ما سمعتم مني من مقالتي: يقول -حين أذن المؤذن-رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على هذا المجلس 
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قَاَل . ْلِين ِإَماَم قـَْوِمي يَا َرُسوَل اَللِه ِاْجعَ : أَنُه قَاَل  { �َوَعْن ُعْثَماَن ْبِن َأِيب اْلَعاِص  -١٩٥
ْذ ُمَؤذنًا َال يَْأُخُذ َعَلى أََذانِِه َأْجًرا ، َواقْـَتِد بَِأْضَعِفِهْم ، أَْنَت ِإَماُمُهْم : " َِأْخَرَجُه َاخلَْْمَسُة   }َوِاخت ،

 ْرِمِذيَنُه اَلتـَحُه َاْحلَاِكُم ، َوَحس٢(.  َوَصح(    

َوِإَذا َحَضَرِت اَلصَالُة فـَْليـَُؤذْن  { �قَاَل لََنا اَلنِيب : قَاَل  �احلَُْوْيِرِث  َوَعْن َماِلِك ْبنِ  -١٩٦
َعُة   }. . . َلُكْم َأَحدُُكْم      )٣(.  َاحلَِْديَث َأْخَرَجُه اَلسبـْ

َوِإَذا أََقْمُت ، َرسْل ِإَذا أَذْنَت فـَتَـ  {: قَاَل لِِبَالٍل  �َأن َرُسوَل اَللِه  �َوَعْن َجاِبٍر  -١٩٧
َرَواُه اَلتـْرِمِذي . َاحلَِْديَث   }َواْجَعْل بـَْنيَ أََذاِنَك َوِإقَاَمِتَك َقْدَر َما يـَْفرُُغ َاْآلِكُل ِمْن َأْكِلِه ، فَاْحُدْر 
  .   )٤(.  َوَضعَفُه 

َوَضعَفُه أَْيًضا    }َال يـَُؤذُن ِإال ُمتَـَوضٌئ  {: قَاَل  �َأن اَلنِيب  �َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة : َوَلُه  -١٩٨
)٥(   .  

  . فَاحلَِْديُث َضِعيٌف َمْرُفوًعا َوَمْوُقوفًا 

  }َوَمْن أَذَن فـَُهَو يُِقيُم  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َعْن زِيَاِد ْبِن َاْحلَاِرِث : َوَلُه  -١٩٩
  .  )١(َوَضعَفُه أَْيًضا  

                                                                                                                                                                  
ثم . اهللا أكبر. اهللا أكبر: فقال أحدكم. اهللا أكبر. اهللا أكبر: إذ قال المؤذن: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، قال: ونصه) ٣٨٥(رواه مسلم . صحيح - ١

: ثم قال. ال حول وال قوة إال باهللا: قال. حي على الصالة : ثم قال. أشهد أن محمدا رسول اهللا: قال. سول اهللاأشهد أن محمدا ر : ثم قال. أشهد أن ال إله إال اهللا: قال. أشهد أن ال إله إال اهللا: قال

  ". ن قلبه دخل الجنةم. ال إله إال اهللا: قال. ال إله إال اهللا: ثم قال. اهللا أكبر . اهللا أكبر : قال. اهللا أكبر. اهللا أكبر: ثم قال. ال حول وال قوة إال باهللا: قال. حي على الفالح

حسن كما نقل الحافظ عنه ، ويتأيد نقل : وقال الترمذي ) . ٢٠١و١/١٩٩(، والحاكم ) ٢١٧و٤/٢١(، وأحمد ) ٧١٤(، وابن ماجه ) ٢٠٩(، والترمذي ) ٥٣١(رواه أبو داود . صحيح  - ٢

ولم أجد ما " . حسن صحيح: "قول الترمذي  -رحمه اهللا-نه في بعض النسخ التي اعتمد عليها الشيخ أحمد شاكر الحافظ بنقل غيره من األئمة اآلخرين كالنووي ، والزيلعي، والمزي وغيرهم ، إال أ

  . ا إجماال العزو لهم كلهم هكذ -رحمه اهللا-ولفظ وطريق الحديث عند الترمذي ، وابن ماجه يختلف عنه عند الباقين ، ولم يكن يحسن من الحافظ : قلت . فاهللا أعلم . يؤيد ذلك إلى اآلن

وله ألفاظ ، وهو عند بعضهم ) ٥/٥٣و ٣/٤٣٦(، وأحمد ) ٩٧٩٩(، وابن ماجه ) ٢٠٥(، والترمذي ) ٢/٩(، والنسائي ) ٥٨٩(، وأبو داود ) ٦٧٤(، ومسلم ) ٦٢٨(رواه البخاري . صحيح  - ٣

، وليست هذه الزيادة عند أحد من أصحاب الكتب الستة " كما تروني أصلي: "وهي عند أحمد بلفظ " يوصلوا كما رأيتموني أصل: "وزاد البخاري في بعض رواياته . مطوال ، وعند بعضهم مختصرا 

  ) . ٣٢٧(وانظر رقم . سوى البخاري 

يث جابر هذا حديث ال نعرفه إال من هذا حد: "وقال الترمذي " . والشارب من شربه ، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ، وال تقوموا حتى تروني: "، وتمامه ) ١٩٥٩(رواه الترمذي . منكر  -  ٤

  . هو ابن نعيم األسواري ، وهو منكر الحديث كما قال البخاري وأبو حاتم : عبد المنعم : قلت" . شيخ بصري: الوجه ، من حديث عبد المنعم ، وهو إسناد مجهول ، وعبد المنعم 

ال ينادي بالصالة إال متوضئ : "بلفظ  -وال يصح أيضا  -موقوفا على أبي هريرة ) ٢٠١(ورواه أيضا : قلت . بين أبي هريرة وضعفه باالنقطاع بين الزهري و ) ٢٠٠(رواه الترمذي . ضعيف  - ٥

 ."  



ْحَكاِم بـُُلوُغ اَْلَمَراِم ِمْن َأِدلِة َاْألَ   

 41 

َوأَنَا   -َاْألََذاُن : يـَْعِين  -أَنَا رَأَيـُْتُه : ِيف َحِديِث َعْبِد اَللِه ْبِن زَْيٍد أَنُه قَاَل : َوِألَِيب َداُودَ  -٢٠٠
  .   )٢(َوِفيِه َضْعٌف أَْيًضا  " فَأَِقْم أَْنَت : "قَاَل . ُكْنُت أُرِيُدُه 

َماُم ، اَْلُمَؤذُن أَْمَلُك بِاْألََذاِن  { �وُل اَللِه قَاَل َرسُ : قَاَل  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٢٠١ َواْإلِ
قَاَمِة     )٣(.  َرَواُه اِْبُن َعِدي َوَضعَفُه   }أَْمَلُك بِاْإلِ

َهِقي َحنُْوُه  -٢٠٢   .   )٤(َعْن َعِلي ِمْن قـَْولِِه  : َولِْلبَـيـْ

قَاَمِة  { �ِه قَاَل َرُسوُل اَلل : قَاَل  �َوَعْن أََنٍس  -٢٠٣   }َال يـَُرد اَلدَعاُء بـَْنيَ َاْألََذاِن َواْإلِ
 َساِئيَحُه اِْبُن ُخَزْميََة ، َرَواُه الن٥(.  َوَصح(   .  

َمْن قَاَل ِحَني َيْسَمُع  {: قَاَل  �َأن َرُسوَل اَللِه  - َرِضَي اَللُه َعْنهُ  -َجاِبرٍ َوَعْن [-٢٠٤
َوابـَْعْثُه ، آِت ُحمَمًدا اَْلَوِسيَلَة َواْلَفِضيَلَة ، َوالصَالِة اَْلَقاِئَمِة ، للُهم َرب َهِذِه اَلدْعَوِة اَلتامِة اَ : اَلنَداَء 

    )٦(  .َأْخَرَجُه َاْألَْربـََعُة   }َحلْت َلُه َشَفاَعِيت يـَْوَم اَْلِقَياَمِة ، َمَقاًما َحمُْموًدا اَلِذي َوَعْدتَُه 

  ُشــُروِط اَلصَالِة  بَـــاُب   

  

ِإَذا َفَسا َأَحدُُكْم ِيف اَلصَالِة  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َعْن َعِلي ْبِن طَْلٍق  -٢٠٥
   )١(.  اَن َوَصحَحُه اِْبُن ِحب ، َرَواُه اَْخلَْمَسُة   }َوْلُيِعْد اَلصَالَة ، َوْلَيتَـَوضْأ ، فـَْليَـْنَصِرْف 

                                                                                                                                                                  
الف بعضهم في ذلك كالعالمة نعم هذا هو الصواب ، وٕان خ: قلت". حديث زياد إنما نعرفه من حديث اإلفريقي ، واإلفريقي ضعيف عند أهل الحديث: "وقال ) ١٩٩(رواه الترمذي . ضعيف  - ١

ح حديثه ، وكالحازمي الذي حسن حديثه -رحمه اهللا-أحمد شاكر  الذي وثقه ، وصح .  

  ). ٥١٢(رواه أبو داود . ضعيف  - ٢

  . وبه أعله ابن عدي . وفي سنده شريك بن عبد اهللا القاضي ، وهو سيئ الحفظ ) ٤/١٣٢٧" (الكامل"رواه ابن عدي في . ضعيف  - ٣

  ". المؤذن أملك باألذان ، واإلمام أملك باإلقامة : "ولفظه ) ٢/١٩(رواه البيهقي . صحيح موقوفا  - ٤

سلوا : فماذا نقول يا رسول اهللا ؟ قال : "وذاد فيه ) ٣٥٩٤(ورواه الترمذي ) . ٤٢٧و٤٢٦و٤٢٥" (صحيحه"، وابن خزيمة في ) ٦٩و٦٨و٦٧" (عمل اليوم والليلة "رواه النسائي في . صحيح  - ٥

د بها يحيى بن يمان ، وفي حفظه ضعف ، وفي : قلت ". اهللا العافية في الدنيا واآلخرة  زيادة تفصيل في طرق الحديث وألفاظه" األصل"وهي زيادة ضعيفة تفر .  

أكثر ، خاصة " األصل"بته هنا زائدا ، وٕان كانت النفس تطمئن إلى ما في مع اإلشارة في الهامش إلى أنه من نسخة ، فأنا أث" أ"، وٕانما هو من " األصل"وهذا الحديث ال يوجد في . صحيح  - ٦

  ) . ٧٢٢(، وابن ماجه ) ٢١١(، والترمذي ) ٢٧ - ٢/٢٦(، والنسائي ) ٥٢٩(، وأبو داود ) ٦١٤(رواه البخاري . واهللا أعلم . وفيه َوْهٌم في التخريج 
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أَْو ، َأْو ُرَعاٌف ، َمْن َأَصابَُه َقْيٌء  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَلْت  �َعاِئَشَة َوَعْن [-٢٠٦
َرَواُه اِْبُن َماَجْه   }َوُهَو ِيف َذِلَك َال يـََتَكلُم ، ُمث لَِيْنبِ َعَلى َصَالتِِه ، فـَْلَيتَـَوضْأ ، فـَْليَـْنَصِرْف ، َمْذٌي 

  .   )٢(َوَضعَفُه َأْمحَُد  ، 

َها  -٢٠٧ َرَواُه َاْخلَْمَسُة   }َال يـَْقَبُل اَللُه َصَالَة َحاِئٍض ِإال ِخبَِماٍر  {: قَاَل  �َعْن اَلنِيب ، َوَعنـْ
 َساِئيالن َحُه اِْبُن ُخَزْميَةَ ، ِإال٣(.  َوَصح(    

 -   }" ِإْن َكاَن اَلثـْوُب َواِسًعا فَاْلَتِحْف بِهِ  {: قَاَل َلُه  � َأن اَلنِيب  �َوَعْن َجاِبٍر  -٢٠٨
ُمتـَفٌق .   }" َوِإْن َكاَن َضيـًقا فَاتزِْر بِِه  -َفَخاِلْف بـَْنيَ َطَرفـَْيِه " {: َوِلُمْسِلٍم  -ِيف اَلصَالِة : يـَْعِين 
    )٤(.  َعَلْيِه 

َال ُيَصلي َأَحدُُكْم ِيف اَلثـْوِب اَْلَواِحِد لَْيَس َعَلى  { �ُهَريـَْرَة َوَهلَُما ِمْن َحِديِث َأِيب  -٢٠٩
    )٥(   }َعاتِِقِه ِمْنُه َشْيٌء 

َها -َوَعْن أُم َسَلَمَة  -٢١٠ أَُتَصلي اَْلَمْرأَُة ِيف ِدرٍْع  { �أَنـَها َسأََلْت اَلنِيب ؛  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َها : "قَاَل ؟  ِإزَاٍر ِبَغْريِ ، َوِمخَاٍر  َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد   }ِإَذا َكاَن اَلدرُْع َساِبًغا يـَُغطي ظُُهوَر َقَدَميـْ

    )٦(.  َوَصحَح َاْألَِئمُة َوقْـَفُه 

                                                                                                                                                                  
وجعله من مسند علي بن أبي طالب ، وهو خطأ منه كما َنبَه على ) ١/٨٦(، وأحمد ) ١١٦٦(، والترمذي ) ١٤٠ - ١٣٧(، " نساء عشرة ال"، والنسائي في ) ٢٠٥(رواه أبو داود . ضعيف  - ١

ة النهي عن إتيان النساء في عند بعضهم زياد: وثانيا. والحديث ضعيف؛ ألن َمَداره على مجهول هذا أوال : قلت ) . ٢٢٣٧" (صحيحه"، وابن حبان في ) ٣٨٥/ ١" (التفسير"ذلك ابن كثير في 

  .  -رحمه اهللا-الحديث لم يروه ابن ماجه ، وهذا من أوهام الحافظ : ثالثا . أدبارهن ، وهذه الزيادة صحيحة بما لها من شواهد أخرى

  ). ٧٤(تقدم تخريجه برقم  - ٢

  ). ٧٧٥(، وابن خزيمة ) ٢٥٩و  ٢١٨و  ٦/١٥٠(، وأحمد ) ٦٥٥(وابن ماجه  ،) ٣٧٧(، والترمذي ) ٦٤١(ورواه أبو داود . وٕان أعله بعضهم بما ال يقدح . صحيح  - ٣

  . ، واللفظ هنا للبخاري) ٣٠١٠(، ومسلم ) ٣٦١(رواه البخاري . صحيح  - ٤

  ). ٥١٦(، ومسلم ) ٣٥٩" (رواه البخاري. صحيح " - ٥

ديث مالك بن أنس ، وبكر بن مضر ، وحفص بن غياث ، وٕاسماعيل بن جعفر ، وابن أبي ذئب ، وابن إسحاق روى هذا الح: "، وقال عقبه ) ٦٤٠(رواه أبو داود " . ضعيف مرفوعا وموقوفا" - ٦

حافظ وهذا الموقوف هو الصواب كما نقل ال: قلت " .  - رضي اهللا عنها -قصروا به على أم سلمة  -صلى اهللا عليه وسلم-عن محمد بن زيد ، عن أمه ، عن أم سلمة ، لم يذكر أحد منهم النبي 

وقول تابعه الفقي ) ١/٢٧٦" (السبل"صنعاني في عن األئمة ، ولكن ال يعني صحة الموقوف ، َفَفْرٌق بين صواب الرواية وصحتها ، إذ الموقوف أيضا سنده ضعيف ، وعليه فال حجة في قول ال

  !!. بأن الموقوف له حكم الرفع 
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َلٍة َمْظَلَمٍة  �ُكنا َمَع اَلنِيب   {: قَاَل  �َوَعْن َعاِمِر ْبِن رَبِيَعَة  -٢١١ َنا فَأَ ، ِيف لَيـْ ْشَكَلْت َعَليـْ
َلُة  َنا ، اَْلِقبـْ َلِة . َفَصليـْ َنا ِإَىل َغْريِ اَْلِقبـْ فَأَيـَْنَما تـَُولوا : (فـَنَـَزَلْت ، فـََلما طََلَعِت اَلشْمُس ِإَذا َحنُْن َصليـْ

    )١(.  َأْخَرَجُه اَلتـْرِمِذي َوَضعَفُه   }) فـََثم َوْجُه اَللِه 

َلٌة  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �ِيب ُهَريـْرََة َوَعْن أَ  -٢١٢   }َما بـَْنيَ اَْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب ِقبـْ
 ْرِمِذيَرَواُه اَلتـ ، اُه اَْلُبَخارِي٢(.  َوقـَو(    

اِحَلِتِه َحْيُث ُيَصلي َعَلى رَ  �رَأَْيُت َرُسوَل اَللِه  {: قَاَل  �َوَعْن َعاِمِر ْبِن رَبِيَعَة  -٢١٣
    )٣(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }تـََوجَهْت بِِه 

 ٤(   }وَملَْ َيُكْن َيْصنَـُعُه ِيف اَْلَمْكُتوبَِة ، يُوِمُئ بَِرْأِسِه  {: زَاَد اَْلُبَخارِي(  .  

وَع ِاْستَـْقَبَل بَِناقَِتِه َكاَن ِإَذا َسافـََر فََأرَاَد َأْن يـََتطَ   {: ِمْن َحِديِث أََنٍس : َوِألَِيب َداُوَد  -٢١٤
َلِة      )٥(.  َوِإْسَناُدُه َحَسٌن   }ُمث َصلى َحْيُث َكاَن َوْجَه رَِكابِِه ، َفَكبـَر ، اَْلِقبـْ

اُه َروَ   }َاْألَْرُض ُكلَها َمْسِجٌد ِإال اَْلَمْقبَـَرَة َواحلَْماَم  { �َعْن اَلنِيب  �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد  -٢١٥
 ْرِمِذيٌة ، اَلتـ٦(.  َوَلُه ِعل(   .  

                                                 
ونحو ذلك قال " . ، ال نعرفه إلى من حديث أشعث السمان ؛ أبي الربيع ، عن عاصم بن عبيد اهللا ، وأشعث ُيَضعُف في الحديث هذا حديث غريب: "، وقال ) ٢٩٥٧و  ٣٤٥(رواه الترمذي  - ١

هذا الحديث ال علة له إال عاصم إلى أن  -حفظه اهللا-وذهب شيخنا . العلة ليست في أشعث فقط ، فهو وٕان كان متروكا إال أن عاصم بن عبيد اهللا أيضا سيئ الحفظ : قلت . في الموطن األول 

" عمر بن قيس سندل"، فإن الُمَتابع هو  -حفظه اهللا-هذا َوْهم من الشيخ : ، وأقول ) ١١٤٥(ألشعث كما عند أبي داود الطيالسي  -وهو ثقة  -بن عبيد اهللا باعتبار متابعة عمرو بن قيس المالئي 

وعليه فال ينفك الضعف عن الحديث . وأما حديث جابر الذي يشهد لهذا الحديث فهو أوهى منه فال يفرح به . كان سبب ذلك الوهم " لسيمسند الطيا"وهو متروك أيضا ، ولعل وقوع التحريف في 

  . بل هو ضعيف جدا كما تقدم 

الة ، وللحديث طرق أخرى وشواهد يصح بها ، إال أن هذا وليس في إسناده إال الحسن بن بكر شيخ الترمذي فيه جه: قلت . حديث حسن صحيح : وقال ) ٣٤٤(رواه الترمذي . صحيح  - ٢

  . الطريق هو الذي قواه البخاري 

  . وهذه الصالة صالة السبحة بالليل كما في رواية مسلم، وبعض روايات البخاري، واللفظ الذي ذكره الحافظ هنا هو لفظ البخاري ) ٧٠١(، ومسلم ) ١٠٩٣(صحيح رواه البخاري  - ٣

  . ، ويومئ برأسه أي في الركوع والسجود ) ١٠٩٧(ادة للبخاري برقم هذه الزي - ٤

  . وصححه غير واحد ) ١٢٢٥(رواه أبو داود . حسن  - ٥

ونقل ابن تيمية في ) . ١/٢٧٧" (التلخيص"، وهو وٕان كان معلوال باإلرسال ؛ إال أنها ليست بعلة قادحة ، ولذلك مال الحافظ نفسه إلى تصحيح الحديث في ) ٣١٧(رواه الترمذي . صحيح  - ٦

  . تصحيح الحفاظ له ) ٢٢/١٦٠" (الفتاوى"
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ُهَما -َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  -٢١٦ َأْن ُيَصلى ِيف َسْبِع  �نـََهى اَلنِيب  {: ] قَالَ [-َرِضَي اَللُه َعنـْ
ِبِل ، ماِم َواحلَْ ، َوقَارَِعِة اَلطرِيِق ، َواْلَمْقبَـَرِة ، َواْلَمْجَزرَِة ، اَْلَمْزبـََلِة : َمَواِطَن  َوفـَْوَق َظْهِر ، َوَمَعاِطِن َاْإلِ

  .   )١(َرَواُه اَلتـْرِمِذي َوَضعَفُه    }بـَْيِت اَللِه 

٢١٧-  ِه : قَاَل  �َوَعْن َأِيب َمْرَثٍد اَْلَغَنِويوا ِإَىل  {: يـَُقوُل  �مسَِْعَت َرُسوَل اَللَال ُتَصل
َها  َوَال َجتِْلُسوا، اَْلُقُبوِر      )٢(.  َرَواُه ُمْسِلٌم   }َعَليـْ

، ِإَذا َجاَء َأَحدُُكْم اَْلَمْسِجَد  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد  -٢١٨
، بُو َداُوَد َأْخَرَجُه أَ   }َوْلُيَصل ِفيِهَما ، فَِإْن رََأى ِيف نـَْعَلْيِه أًَذى َأْو َقَذرًا فـَْلَيْمَسْحُه ، فـَْليَـْنظُرْ 

    )٣(َوَصحَحُه اِْبُن ُخَزْميََة  

ِإَذا َوِطَئ َأَحدُُكْم َاْألََذى ِخبُفْيِه  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٢١٩
    )٤(َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن    }َفَطُهوُرُمهَا اَلتـَراُب 

ِإن َهِذِه اَلصَالَة َال َيْصُلُح  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن ُمَعاِويََة ْبِن َاحلََْكِم  -٢٢٠
َا ُهَو اَلتْسِبيُح ، ِفيَها َشْيٌء ِمْن َكَالِم اَلناِس  ْكِبُري ، ِإمن٥(َرَواُه ُمْسِلٌم    }َوِقرَاَءُة اَْلُقْرآِن ، َوالت(   .  

ُيَكلُم  �ِإْن ُكنا لََنَتَكلُم ِيف اَلصَالِة َعَلى َعْهِد اَلنِيب  {: قَاَل  �َوَعْن زَْيِد ْبِن أَْرَقَم  -٢٢١
َحاِفُظوا َعَلى اَلصَلَواِت َوالصَالِة اَْلُوْسَطى َوُقوُموا لِلِه : (َحىت نـََزَلْت ، َأَحُدنَا َصاِحَبُه ِحبَاَجِتِه 

                                                 
وهذا الحديث من مناكير زيد بن جبيرة كما قال الساجي ، وكما هو صنيع ابن عدي في ) . ٣٤٦/٣٤٧(رواه الترمذي " . ابن عمرو: "إلى " ابن عمر: "وقد تحرف في األصل . منكر  - ١

حه ، والذهبي في الميزان إ" الكامل" ا هذا الحديث من مناكيره ، ومجيء الحديث من طريق آخر ال يشفع لمن صحكما قال " جميعا واهيين"، إذ هما  -رحمه اهللا-كالعالمة الشيخ أحمد شاكر ! ذ َعد

  ). ١/١٤٨" (العلل"أبو حاتم في 

  " . رواه: "بدل " أخرجه" : "أ"وفي ) . ٩٧٢(رواه مسلم . صحيح  - ٢

حه ابن خزيمة ) ٦٥٠(أبو داود رواه . صحيح - ٣ يصلي بأصحابه ، إذ خلع نعليه ،  -صلى اهللا عليه سلم-بينما رسول  -رضي اهللا عنه - قال أبو سعيد الخدري : ، ولفظه ) ٧٨٦(وصح

رأيناك ألقيت نعليك ، فألقينا نعالنا ، : قالوا " ملكم على إلقائكم نعالكم ؟ ما ح: "صالته قال  -صلى اهللا عليه وسلم-فوضعهما عن يساره ، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول اهللا 

وُأِعل باإلرسال ، وال يضر ذلك ، : قلت " . الحديث . . . إذا جاء أحدكم : " -صلى اهللا عليه وسلم-وقال ". إن جبريل أتاني ، فأخبرني أن فيها قذرا : " -صلى اهللا عليه وسلم-فقال رسول اهللا 

  ) . ١/٣٣٠/١٢١" (العلل"صة وهناك ما يشهد له ، ثم الموصول هو الراجح ، كما ذهب إلى ذلك أبو حاتم في خا

حه ابن حبان ) ٣٨٦(رواه أبو داود . صحيح  - ٤ باألصل"، وهو وٕان كان حسن اإلسناد إال أنه صحيح بشواهده المذكورة ) ١٤٠٤(، وصح ."  

  . الطويل المعروف بحديث الجارية  في الحديث) ٥٣٧(رواه مسلم . صحيح  - ٥
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َواللْفُظ ، ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }َوُِيَنا َعْن اَْلَكَالِم ، فَأُِمْرنَا بِالسُكوِت ، ] ٢٣٨: اَْلبَقََرة [ )قَانِِتنيَ 
    )١(ِلُمْسِلٍم  

َوالتْصِفيُق ، اَلتْسِبيُح لِلرَجاِل  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  - ٢٢٢
  .  )٢(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }لِلنَساِء 

  .    }ِيف اَلصَالِة  {زَاَد ُمْسِلٌم 

ُيَصلي  �رَأَْيُت َرُسوَل اَللِه  {: َعْن أَبِيِه قَاَل ، َوَعْن ُمَطرِف ْبِن َعْبِد اَللِه ْبِن الشخِري  -٢٢٣
    }ِء ِمْن اَْلُبَكا، َوِيف َصْدرِِه أَزِيٌز َكَأزِيِز اَْلِمْرَجِل ، 

    )٣(.  َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن ، ِإال اِْبَن َماَجْه ، َأْخَرَجُه َاْخلَْمَسُة 

٢٢٤ -  ِه   {: قَاَل  �َوَعْن َعَليَفُكْنُت ِإَذا أَتـَْيُتُه َوُهَو ، َمْدَخَالِن  �َكاَن ِيل َمَع َرُسوِل اَلل
    )٤(.  َواْبُن َماَجْه ،  َرَواُه النَساِئي   }ُيَصلي تـََنْحَنَح ِيل 

ُهَما -َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  -٢٢٥  �َكْيَف رَأَْيُت اَلنِيب : قـُْلُت لِِبَالٍل  {: ] قَالَ [-َرِضَي اَللُه َعنـْ
َأْخَرَجُه أَبُو   }َوَبَسَط َكفُه ، يـَُقوُل َهَكَذا : قَاَل ؟ َوُهَو ُيَصلي ، يـَُرد َعَلْيِهْم ِحَني ُيَسلُموَن َعَلْيِه 

    )٥(َواَلتـْرِمِذي َوَصحَحُه  ، َداُوَد 

ُيَصلي َوُهَو َحاِمٌل أَُماَمَة بِْنِت  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَاَل  �َوَعْن َأِيب قـََتاَدَة  -٢٢٦
   )٦( . ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }َوِإَذا قَاَم َمحََلَها ، فَِإَذا َسَجَد َوَضَعَها ، زَيـَْنَب 

                                                 
  ) . وقوموا هللا قانتين: (، إلى أن مسلًما لم َيُسْق من اآلية إلى قوله تعالى ) ٥٣٩(، ومسلم ) ١٢٠٠(رواه البخاري . صحيح  - ١

  ) . ٤٢٢(، ومسلم ) ١٢٠٣(رواه البخاري . صحيح  - ٢

صوت : األزيز . الِقْدر : والمرجل ) . ٧٥٣و  ٦٦٥(، وصححه ابن خزيمة ) ٢٦و  ٤/٢٥(، وأحمد ) ٣١٥(رمذي في الشمائل ، والت) ٣/١٣(، والنسائي ) ٩٠٤(رواه أبو داود . صحيح  - ٣

  . غليانها 

ثم طبع المشكل بعد تشويه العمل  .للطحاوي ، الحديث األول من المجلد الخامس " لمشكل اآلثار "وكنت فصلت القول فيه في تخريجي " تنحنح"بدل " سبح"بهذا اللفظ ، حسن بلفظ . ضعيف  - ٤

  . وٕالى اهللا المشتكى. باتفاق لصين كبيرين ؛ أحدهما الناشر والثاني شاهد ومراجع كما تشهد بذلك خطوطهما التي بحوزتي، وعما قريب سيعرف الناس حقيقة األمر

  " . كان يشير بيده : "ولفظه : ت قل" . حسن صحيح: "، وقال الترمذي ) ٣٦٨(، والترمذي ) ٩٢٧(رواه أبو داود . صحيح  - ٥

  ) . ٥٤٣(، ومسلم ) ٥١٦(رواه البخاري . صحيح  - ٦
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  .    }َوُهَو يـَُؤم اَلناَس ِيف اَْلَمْسِجِد  {: َوِلُمْسِلٍم 

، َاْحلَيةَ : اُقْـتُـُلوا َاْألَْسَوَدْيِن ِيف اَلصَالِة  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٢٢٧
  .   )١(ُن ِحباَن  َوَصحَحُه اِبْ ، َأْخَرَجُه َاْألَْربـََعُة   }َواْلَعْقَرَب 

َرِة اَْلُمَصــلي  بَـــاُب      ُســتـْ

  

َلْو يـَْعَلُم اَْلَمار بـَْنيَ َيَدِي  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َعْن َأِيب ُجَهْيِم ْبِن َاْحلَاِرِث  -٢٢٨
مثِْ َلَكاَن َأْن يَِقَف أَْربَِعنيَ  ، ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }َخيـْرًا َلُه ِمْن َأْن َميُر بـَْنيَ َيَدْيِه  اَْلُمَصلي َماَذا َعَلْيِه ِمْن اَْإلِ

 ْفُظ لِْلُبَخارِي٢(.  َوالل(   

    )٣(   }أَْربَِعَني َخرِيًفا  {: ِمْن َوْجٍه آَخَر " اَْلبَـزارِ "َوَوَقَع ِيف 

َها -َوَعْن َعاِئَشَة  -٢٢٩  - ِيف َغْزَوِة تـَُبوَك  - �َرُسوُل اَللِه ُسِئَل  {: قَاَلْت  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َرِة اَْلُمَصلي      )٤(.  َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم   }ِمْثُل ُمْؤِخَرِة اَلرْحِل : "فـََقاَل . َعْن ُستـْ

٢٣٠-  َرَة ْبِن َمْعَبٍد َاْجلَُهِين  لَِيْسَتِرتْ َأَحدُُكْم ِيف  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن َسبـْ
    )١(َأْخَرَجُه َاْحلَاِكُم    }َصَالتِِه َوَلْو ِبَسْهٍم 

                                                 
  " . حديث حسن صحيح: "وقال الترمذي ) . ٢٣٥٢(، وصححه ابن حبان برقم ) ١٢٤٥(، وابن ماجه ) ٣٩٠(، والترمذي ) ٣/١٠(، والنسائي ) ٩٢١(رواه أبو داود . صحيح  - ١

من : "أن هذا اللفظ للبخاري دون مسلم لقوله  -رحمه اهللا-أن اللفظ للبخاري ، وٕان قصد : ، واللفظ متفق عليه ، ولذلك ال وجه لقول الحافظ ) ٥٠٧(، ومسلم ) ٥١٠(رواه البخاري . صحيح  - ٢

" الفتح: "يهني فاحسن جواب على ذلك هو جواب الحافظ نفسه في فليس بصحيح؛ ألن هذا اللفظ ليس للبخاري كما أنه ليس لمسلم ، فحقه الحذف ، وٕان احتج ُمحتٌج أنها رواية الكشم" اإلثم

لم ُيْخَتلف على مالك في شيء منه ، وكذا رواه باقي الستة ، وأصحاب : وقال ابن عبد البر. بدونها " الموطأ"وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره ، والحديث في ) : "١/٨٥٨(

فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، فظنها " من اإلثم : يعني ": "مصنف ابن أبي شيبة "ا ، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا، لكن في المسانيد ، والمستخرجات بدونه

في إيهامه أنها في " العمدة"لق ، فِعيَب ذلك عليه ، وعلى صاحب للبخاري وأط" األحكام"الكشميهني أصال؛ ألنه لم يكن من أهل العلم وال من الُحفاظ ، بل كان راوية ، وقد عزاه المحب الطبري في 

وفي رواية رويناها : دونها قال " شرح المهذب "لفظ اإلثم ليس في الحديث صريحا ، ولما ذكره النووي في : على من أثبتها في الخبر، فقال " مشكل الوسيط "، وأنكر ابن الصالح في " الصحيحين"

روى البخاري ومسلم قول : تنبيه . للبخاري " من اإلثم: "وبعد هذا التحقيق البديع يذهل الحافظ عنه ، وينسب هذا اللفظ : قلت . هـ . ا" . ماذا عليه من اإلثم : "در الهروي في األربعين لعبد القا

  ". أربعين يوما ، أو شهرا ، أو سنة : ال أدري أقال : " -أحد رواة الحديث  -أبي النضر 

كما هنا ، وأما في اإلسناد فقد كان يخالف الثوري ، ومالكا ، " خريفا : "فقد كان يخطئ في هذا الحديث إسنادا ومتنا ، ففي المتن قوله  - -رحمه اهللا- -ذا من أخطاء ابن عيينة وه. شاذ  - ٣

  ) . ٨٦(عند الحديث رقم " المشكل"غير أني وجدته رجع إلى الصواب في السند ، كما ذكرت ذلك في 

  . هي الخشبة التي يستند إليها الراكب " : مؤخرة الرحل"و " . ُسترة: "بدل " ستر" : "األصل"، ووقع في ) ٥٠٠(رواه مسلم . صحيح  - ٤
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٢٣١ -  ِه : قَاَل  �َوَعْن َأِيب َذرِإَذا َملْ  -يـَْقَطُع َصَالَة اَْلَمْرِء اَْلُمْسِلِم  { �قَاَل َرُسوُل اَلل
  }. َاحلَِْديَث . . . " َواْلَكْلُب َاْألَْسَوُد ، اُر َواحلِْمَ ، اَْلَمْرأَُة  -َيُكْن بـَْنيَ َيَدْيِه ِمْثُل ُمْؤِخَرِة اَلرْحِل 

  .  )٢(َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم  .   }اَْلَكْلُب َاْألَْسَوِد َشْيطَاٌن  {َوِفيِه 

    )٣("  اَْلَكْلبِ : "َحنُْوُه ُدوَن  �َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة : َوَلُه  -٢٣٢

ُهَما -اِْبِن َعباٍس َعْن : َوالنَساِئي ، َوِألَِيب َداُوَد  -٢٣٣ . ُدوَن آِخرِِه ، َحنُْوُه  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .   )٤(َوقـَيَد اَْلَمْرأََة بِاْحلَاِئِض  

٢٣٤-  ِه : قَاَل  �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِيى َأَحدُُكْم ِإَىل َشْيٍء  { �قَاَل َرُسوُل اَللِإَذا َصل
َا ُهَو َشْيطَاٌن ، فَِإْن َأَىب فـَْليُـَقاتِْلُه ، فََأرَاَد َأَحٌد َأْن َجيَْتاَز بـَْنيَ َيَدْيِه فـَْلَيْدفـَْعُه ،  َيْستُـرُُه ِمْن اَلناسِ  فَِإمن{  

   )٥(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه 

  .   )٦(   }فَِإن َمَعُه اَْلَقرِيَن  {: َوِيف رَِوايٍَة  -٢٣٥

ِإَذا َصلى َأَحدُُكْم فـَْلَيْجَعْل تِْلَقاَء  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٢٣٦
ُمث َال َيُضرُه َمْن َمر بـَْنيَ ، فَِإْن ملَْ َيُكْن فـَْلَيُخط َخطا ، فَِإْن ملَْ جيَِْد فـَْليَـْنِصْب َعًصا ، َوْجِهِه َشْيًئا 

َبْل ، وَملَْ ُيِصْب َمْن َزَعَم أَنُه ُمْضَطِرٌب ، َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن ، َجْه َأْخَرَجُه َأْمحَُد َواْبُن َما  }َيَدْيِه 
    )٧(.  ُهَو َحَسٌن 

                                                                                                                                                                  
  ) . ١/٢٧٨(، واللفظ الذي ساقه الحافظ البن أبي شيبة ) ١/٢٥٢(رواه الحاكم . حسن  - ١

فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة . إذا قام أحدكم يصلي ، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل : "فلفظه عند مسلم هو  ، وساقه الحافظ بمعناه ، وٕاال) ٥١٠(رواه مسلم . صحيح  - ٢

سألت ! قال يا ابن أخي ! لكلب األصفر ؟ما بال الكلب األسود من الكلب األحمر من ا! قلت يا أبا ذر : قال عبد اهللا بن الصامت ". الرحل فإنه يقطع صالته الحمار ، والمرأة والكلب األسود

  " . الكلب األسود شيطان: "فقال  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

" الكلب"مسلم وفيه لفظ لعله َوْهم ، وٕاال فهذا لفظ " دون الكلب: "وقول الحافظ " . يقطع الصالة المرأة ، والحمار ، والكلب ، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل: "ولفظه ) ٥١١(رواه مسلم . صحيح  - ٣

  . واهللا أعلم . أو لعل الحافظ أراد دون وصف الكلب 

  ) . ٢/٦٤(وأما النسائي فرواه موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس ". والكلب. المرأة الحائض :يقطع الصالة : "ولفظه ) ٧٠٣(رواه أبو داود . صحيح مرفوعا  - ٤

  " . فليدفع في نحره: "وعند مسلم ) ٥٠٥(، ومسلم ) ٥٠٩(رواه البخاري . صحيح  - ٥

  !. فجعلها من حديث أبي هريرة " السبل"من حديث ابن عمر ، ووهم الصنعاني في ) ٥٠٦(وهي لمسلم . صحيح  - ٦

، وابن ) ٩٤٣(، وابن ماجه ) ٢٦٦و ٢٥٥و ٢/٢٤٩(ورواه أحمد . ضعيف ؛ الضطرابه ، وجهالة بعض رواته ، وممن ضعفه سفيان بن عيينة ، والشافعي ، والبغوي ، والعراقي ، وغيرهم  - ٧

  ". باألصل"الجهالة ، كما هو مذكور ونفي االضطراب من الحافظ قد يمشى ، أما التحسين فال ، إذ لو سلمنا بنفي االضطراب تبقى الجهالة ، والحافظ نفسه حكم على بعض رواته ب) ٢٣٦١(حبان 
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٢٣٧-  ِه : قَاَل  �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِيَالَة َشْيٌء  { �قَاَل َرُسوُل اَللَال يـَْقَطُع اَلص ،
    )١(.  َوِيف َسَنِدِه َضْعٌف ، َجُه أَبُو َداُوَد َأْخرَ   }َواْدرَْأ َما ِاْسَتَطْعَت 

  َاحلَْث َعَلى َاْخلُُشوِع ِيف اَلصَالِة  بَاُب   

  

ُمتـَفٌق   }َأْن ُيَصلَي اَلرُجُل ُخمَْتِصًرا  �نـََهى َرُسوُل اَللِه  {: قَاَل  �َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٢٣٨
   )٢(.   َواللْفُظ ِلُمْسِلمٍ ، َعَلْيِه 

   )٣(َأْن َجيَْعَل َيَدُه َعَلى َخاِصَرتِِه  : َوَمْعَناُه 

٢٣٩-  َها -َعْن َعاِئَشَة : َوِيف اَْلُبَخارِي     )٤(َأن َذِلَك ِفْعُل اَْليَـُهوِد   -َرِضَي اَللُه َعنـْ

َم اَْلَعَشاُء فَاْبَدُءوا بِِه  {: قَاَل  �َأن َرُسوَل اَللِه  -َرِضَي اَللُه َعْنهُ  -َوَعْن أََنسٍ  -٢٤٠ ِإَذا ُقد
    )٥(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }قـَْبَل َأْن ُتَصلوا اَْلَمْغِرَب 

٢٤١-  ِه : قَاَل  )٦(  �َوَعْن َأِيب َذرَالِة َفَال  { �قَاَل َرُسوُل اَللِإَذا قَاَم َأَحدُُكْم ِيف اَلص
   )٧(َرَواُه َاْخلَْمَسُة بِِإْسَناٍد َصِحيٍح    }َة تـَُواِجُهُه فَِإن اَلرمحَْ ، َميَْسِح َاحلََْصى 

   )٨("  َواِحَدًة أَْو دَعْ : "َوزَاَد َأْمحَُد 

                                                 
وكذا . وعلته في أحد رواته ، وهو مجالد بن سعيد فإنه ضعيف ، ثم هو قد اضطرب في الحديث ، فمرة رفعه ومرة أوقفه" . إنما هو شيطانف: "وتمامه عنده ) ٧١٩(رواه أبو داود . ضعيف  - ١

  . بلفظ الجمع" السنن"وهو في " وادرأ ما استطعت : "وقع في األصلين 

  ) . ٥٤٥(، ومسلم ) ١٢٢٠و ١٢١٩(رواه البخاري . صحيح  - ٢

  . الحافظ بهذا التفسير ونص عليه منعا لاللتباس بغيره إذ حكى بعضهم تفاسير أخرى لهذا اللفظ وفسره : قلت  - ٣

  . إن اليهود تفعله : كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته ، وتقول  -رضي اهللا عنها -من طريق مسروق ، عن عائشة ) ٣٤٥٨(رواه البخاري . صحيح موقوفا  - ٤

  " . وال تعجلوا عند عشائكم : "وزادا " . تصلوا صالة المغرب"وعندهما " ُقدمَ "بدل " ُقربَ "، وعند مسلم ) ٥٥٧(، ومسلم ) ٦٧٢(اري رواه البخ. صحيح  - ٥

  . وهو خطأ " أبي هريرة" : "أ"وقع في  - ٦

: وقال الترمذي . من طريق أبي األحوص ، عن أبي ذر ) ١٧٩و١٦٣و٥/١٥٠(د ، وأحم) ١٠٢٧(، وابن ماجه ) ٣٧٩(، والترمذي ) ٣/٦(، والنسائي ) ٩٤٥(رواه أبو داود . ضعيف  - ٧

عن أبي " التقريب"بينما قال في . إذ أطلق القول بصحة اإلسناد هنا  -رحمه اهللا-كما قال ابن القطان ، والعجب بن الحافظ " ال يعرف له حال "فإن أبا األحوص . كال : قلت " . حديث حسن "

  . وفي الحديث علة أخرى ، فهو ضعيف على أية حال : قلت . إذا توبع وٕاال َفَلين الحديث : عني ي" مقبول: "األحوص 

  . وهو وٕان كان في سنده ابن أبي ليلى وهو ُمَتَكلم فيه من ِقَبل حفظه إال أنه حفظه ، ومما يدل على ذلك الحديث التالي ) ٥/١٦٣(رواه أحمد . صحيح  - ٨
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    )١(.  َعْن ُمَعْيِقيٍب َحنُْوُه ِبَغْريِ تـَْعِليلٍ " اَلصِحيحِ "َوِيف  - ٢٤٢

َها--َعْن َعاِئَشَة  - ٢٤٣ َعْن َاِالْلِتَفاِت  �أَْلُت َرُسوَل اَللِه سَ  {: قَاَلْت  --َرِضَي اَللُه َعنـْ
    )٢(.  َرَواُه اَْلُبَخارِي   }ُهَو ِاْخِتَالٌس َخيَْتِلُسُه اَلشْيطَاُن ِمْن َصَالِة اَْلَعْبِد : "فـََقاَل ؟ ِيف اَلصَالِة 

٢٤٤-  ْرِمِذيَحُه  -َعْن أََنٍس : َولِلتـاَك َواِالْلِتَفا { -َوَصحَالِة ِإيُه َهَلَكٌة ، َت ِيف اَلصفَِإن ،
    )٣(   }فَِإْن َكاَن َفَال بُد َفِفي اَلتَطوِع 

ِإَذا َكاَن َأَحدُُكْم ِيف اَلصَالِة فَِإنُه يـَُناِجي  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن أََنٍس  -٢٤٥
   )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َوَلِكْن َعْن ِمشَالِِه َحتَْت َقَدِمِه ، َال َعْن َميِيِنِه َفَال يـَبـْزَُقن بـَْنيَ َيَدْيِه وَ ، رَبُه 

    )٥(   }أَْو َحتَْت َقَدِمِه  {: َوِيف رَِوايٍَة 

َها-َكاَن ِقَراٌم لَِعاِئَشَة   {: َوَعْنُه قَاَل  -٢٤٦ اَلنِيب  َستَـَرْت بِِه َجاِنَب بـَْيِتَها فـََقالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
   )٦(َرَواُه اَْلُبَخارِي    }فَِإنُه َال تـََزاُل َتَصاِويرُُه تـَْعِرُض ِيل ِيف َصَالِيت ، أَِميِطي َعنا ِقَراَمِك َهَذا  �

   }ْن َصَالِيت فَِإنـَها أَْهلَْتِين عَ  {: َوِفيِه ، َواتـَفَقا َعَلى َحِديِثَها ِيف ِقصِة أَنِْبَجانِيِة َأِيب َجْهٍم  -٢٤٧
)٧(    

لَيَـْنَتِهَني قـَْوٌم يـَْرفـَُعوَن أَْبَصاَرُهْم  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن َجاِبِر ْبِن َمسَُرٍة  -٢٤٨
    )١(.  َرَواُه ُمْسِلٌم   }ِإَىل اَلسَماِء ِيف اَلصَالِة أَْو َال تـَْرِجَع ِإلَْيِهْم 

                                                 
  ". إن كنت فاعال فواحدة: " ولفظه ) ٥٤٦(، ومسلم ) ١٢٠٧(ي رواه البخار . صحيح  - ١

  ) . ٧٥١(رواه البخاري . صحيح  - ٢

 "باألصل"ذلك ، وللحديث تتمة طويلة ، ولئن نقل الحافظ هنا عن الترمذي تصحيحه ، فإن النقل عن الترمذي في ذلك مختلف باعتراف الحافظ نفسه ، وبيان ) ٥٨٩(رواه الترمذي . ضعيف  - ٣

  .  "باألصل"

  ) . ٥٥١(، ومسلم ) ١٢١٤(رواه البخاري . صحيح  - ٤

  .  ٤١٣هي للبخاري في مواطن ، منها رقم  - ٥

  . أزيلي وْزًنا ومعنى": أميطي" ستر رقيق من صوف ذو ألوان و: بكسر القاف وتخفيف الراء" القرام"و) . ٣٧٤(رواه البخاري . صحيح  - ٦

في خميصة ذات أعالم ، فنظر إلى أعالمها نظرة ،  - صلى اهللا عليه وسلم-صلى النبي : "قالت  - رضي اهللا عنها-عن عائشة : ولفظه ) ٥٥٦(، ومسلم ) ٣٧٣(رواه البخاري . صحيح  - ٧

كساء يتخذ من صوف ، " : األنبجانية"و .كساء مربع من صوف " : الخميصة"و" اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم ، وائتوني بأنبجانية أبي جهم ، فإنها ألهتني عن صالتي: "فلما انصرف قال 

  . وله خمل ، وال علم له
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َها-اِئَشَة َعْن عَ : َوَلُه  -٢٤٩ َال  {: يـَُقوُل  �مسَِْعُت َرُسوَل اَللِه : قَاَلْت  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
    )٢(   }َوَال ُهَو يَُداِفُعُه اْألَْخَبثَاِن ، َصَالَة ِحبَْضَرِة َطَعاٍم 

ِن فَِإَذا تـَثَاَءَب َأَحدُُكْم اَلتثَاُؤُب ِمْن اَلشْيطَا {: قَاَل  �َأن اَلنِيب  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٢٥٠
   )٣(َرَواُه ُمْسِلٌم    }فـَْلَيْكِظْم َما ِاْسَتطَاَع 

 ْرِمِذيَالِة  {: َوزَاَد ، َواَلتـ٤(   }ِيف اَلص(   .  

  اَْلَمَساِجِد  بَاُب   

  

بِِبَناِء اَْلَمَساِجِد ِيف  �أََمَر َرُسوُل اَللِه  {: قَاَلْت  -َرِضَي اَللُه َعنـَْها-َعْن َعاِئَشَة  -٢٥١
    )٥(.  َوَصحَح ِإْرَساَلُه ، َواَلتـْرِمِذي ، َوأَبُو َداُوَد ، َرَواُه َأْمحَُد   }. َوُتطَيبَ ، َوَأْن تـَُنظَف ، اَلدوِر 

ِاختَُذوا قـُُبوَر :  قَاَتَل اَللُه اَْليَـُهودَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -٢٥٢
   )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }أَنِْبَياِئِهْم َمَساِجَد 

    )٧(   }َوالنَصاَرى  {َوزَاَد ُمْسِلُم 

                                                                                                                                                                  
  " . الصحيح"وهو الموافق لما في " أقوام" : "أ"وفي ) . ٤٢٨(رواه مسلم . صحيح  - ١

وكان ألم ولد . وكان القاسم رجال لحانة . حديثا  -هارضي اهللا عن-تحدثت أنا والقاسم عند عائشة : قال ابن أبي عتيق . وفي الحديث قصة ال بأس من ذكرها ) ٥٦٠(رواه مسلم . صحيح  - ٢

فلما رأى مائدة عائشة قد . فغضب القاسم وأَضب عليها : قال . هذا أدَبْته أمه وأنت أدبتك أمك . ما لك ال تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا ؟ أما إني قد علمت من أين أوتيت : فقالت له عائشة 

البول والغائط : هما " األخبثان"و. الحديث -:  - صلى اهللا عليه وسلم-إني سمعت رسول اهللا ! اجلس ُغَدر : قالت . إني أصلي : قال . اجلس : قالت . أصلي : ؟ قال أين : قالت . أتي بها قام 

 .  

  ) . ٢٩٩٤(رواه مسلم . صحيح  - ٣

  . حديث حسن صحيح : وقال الترمذي " . التثاؤب: "بعد قوله  وهو من نفس طريق مسلم ، وهذه الزيادة موضعها) ٣٧٠(رواه الترمذي . صحيح  - ٤

يعني : قال سفيان بن عيينة " ببناء المساجد في الدور : "قوله " : فائدة. "، وتعليل الترمذي إياه باإلرسال ليس بشيء ) ٥٩٤(، والترمذي ) ٤٥٥(، وأبو داود ) ٦/٢٧٩(رواه أحمد . صحيح  - ٥

  . في القبائل : 

  ) . ٥٣٠(، ومسلم ) ٤٣٧(رواه البخاري . صحيح  - ٦

  " . قاتل: "بدل " لعن"وأوله ) ٢١) (٥٣٠(برقم  - ٧
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َها-ِمْن َحِديِث َعاِئَشَة : َوَهلَُما  -٢٥٣ َكانُوا ِإَذا َماَت ِفيِهْم اَلرُجُل   {:  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
    )١(   }أُولَِئَك ِشَراُر َاْخلَْلِق  {: َوِفيِه   }قـَْربِِه َمْسِجًدا  اَلصاِلُح بـَنَـْوا َعَلى

فـََرَبطُوُه ِبَسارِيٍَة ، َفَجاَءْت بَِرُجٍل ، َخْيًال  �بـََعَث اَلنِيب  {: قَاَل  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٢٥٤
    )٢( . ُمتـَفٌق َعَلْيِه . َاحلَِْديَث   }ِمْن َسَوارِي اَْلَمْسِجِد 

َقْد  : "فـََقاَل ، فـََلَحَظ ِإلَْيِه ، ُمر ِحبَساَن يـَْنُشُد ِيف اَْلَمْسِجِد  �َأن ُعَمَر  { �َوَعْنُه  -٢٥٥
ٌر ِمْنَك ، ُكْنُت أَْنُشُد      )٣(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه .   }َوِفيِه َمْن ُهَو َخيـْ

: مسََِع َرُجًال يـَْنُشُد َضالًة ِيف اَْلَمْسِجِد فـَْليَـُقْل  َمنْ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْنُه قَاَل  -٢٥٦
    )٤(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }فَِإن اَْلَمَساِجَد َملْ تـُْنبَ ِهلََذا ، َال َردَها اَللُه َعَلْيَك 

َال : فـَُقوُلوا ، ِيف اَْلَمْسِجِد  أَْو يـَْبَتاعُ ، ِإَذا رَأَيـُْتْم َمْن يَِبيُع  { �َأن َرُسوَل اَللِه : َوَعْنُه  -٢٥٧
    )٥(.  َواَلتـْرِمِذي َوَحسَنُه ، َرَواُه النَساِئي   }أَْرَبَح اَللُه ِجتَارََتَك 

َوَال ، َال تـَُقاُم َاحلُُْدوُد ِيف اَْلَمَساِجِد  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم قَاَل  -٢٥٨
    )٦(َوأَبُو َداُوَد ِبَسَنٍد َضِعيفٍ   ، َرَواُه َأْمحَُد   }َقاُد ِفيَها ُيْستَـ 

َفَضَرَب َعَلْيِه ، ُأِصيَب َسْعٌد يـَْوَم َاْخلَْنَدِق  {: قَاَلْت  -َرِضَي اَللُه َعنـَْها-َوَعْن َعاِئَشَة  -٢٥٩
    )٧(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }َقرِيٍب لِيَـُعوَدُه ِمْن ، َخْيَمًة ِيف اَْلَمْسِجِد  �َرُسوُل اَللِه 

َها قَاَلْت  -٢٦٠ َوأَنَا أَْنظُُر ِإَىل َاْحلََبَشِة يـَْلَعُبوَن ِيف ، َيْستُـُرِين  �رَأَْيُت َرُسوَل اَللِه  {: َوَعنـْ
    )١(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه . َاحلَِْديَث   }. . . اَْلَمْسِجِد 

                                                 
  ) . ٥٢٨(، ومسلم ) ٤٢٧(رواه البخاري . صحيح  - ١

  ) . ١١٣(انظر رقم . صحيح  - ٢

  ) . ٢٤٨٥(، ومسلم ) ٣٢١٢(رواه البخاري . صحيح  - ٣

  ) . ٥٦٨(رواه مسلم . صحيح  - ٤

  " . حسن غريب: "وقال الترمذي " . ال رد اهللا عليك : وٕاذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد ، فقولوا : "وزادا ) ١٧٦" (عمل اليوم والليلة"والنسائي في ) . ١٣٢١(الترمذي  رواه. صحيح  - ٥

  " . ال بأس بإسناده) : "٤/٧٨" (التلخيص"، وٕاذا كان الحافظ ضعفه هنا ، فقد قال في ) ٤٤٩٠(، وأبو داود ) ٣/٤٣٤(رواه أحمد . حسن  - ٦

  ) . ١٧٦٩(، ومسلم ) ٤٦٣(رواه البخاري . صحيح  - ٧
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َها  -٢٦١ فـََتَحدُث ، َفَكاَنْت تَْأتِيِين ، ًة َسْوَداَء َكاَن َهلَا ِخَباٌء ِيف اَْلَمْسِجِد َأن َولِيدَ  {: َوَعنـْ
    )٢(ُمتِفٌق َعَلْيهِ   . َاحلَِْديثَ   }. . . ِعْنِدي 

اَْلبُـزَاُق ِيف اَْلَمْسِجِد َخِطيَئٌة وََكفارَتـَُها  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن أََنٍس  -٢٦٢
    )٣(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }فْـنُـَها دَ 

  }َال تـَُقوُم اَلساَعُة َحىت يـََتَباَهى اَلناُس ِيف اَْلَمَساِجِد  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْنُه قَاَل  -٢٦٣
 ْرِمِذياَلتـ َحُه اِْبُن ُخَزْميَةَ   ، َأْخَرَجُه َاْخلَْمَسُة ِإال٤(َوَصح(    

ُهَما-َعْن اِْبِن َعباٍس وَ  -٢٦٤ َما أُِمْرُت بَِتْشِييِد  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
    )٥(.  َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن ، َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد   }اَْلَمَساِجِد 

َحىت اَْلَقَذاُة ، َلي ُأُجوُر أُمِيت ُعِرَضْت عَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن أََنٍس  -٢٦٥
    )٦(.  َوَصحَحُه اِْبُن ُخَزْميََة ، َواَلتـْرِمِذي َواْستَـْغَربَُه ، َرَواُه أَبُو َداُوَد   }ُخيْرُِجَها اَلرُجُل ِمْن اَْلَمْسِجِد 

                                                                                                                                                                  
  ) . ٨٩٢(، ومسلم ) ٤٥٤(رواه البخاري . صحيح  - ١

فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من : قالت . عن عائشة ، أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها ، فكانت معهم : ولفظه كما في البخاري ) . ٤٣٩(رواه البخاري . صحيح  - ٢

واهللا : قالت . فطفقوا يفتشون حتى فتشوا ُقُبَلها: قالت . فاتهموني به : قالت . قالت فالتمسوه فلم يجدوه . فوضعته ـ أو وقع منها ـ فمرت به حدياٌة وهو ُمْلًقى ، فحسبته لحًما فخطفته: قالت . سيور 

: قالت عائشة . فجاءت إلى رسول اهللا ، فأسلمت : قالت . هذا الذي اتهمتموني به زعمتم ، وأنا منه بريئة وهو ذا هو : فقلت : قالت . فوقع بينهم : قالت . قته إني لقائمة معهم إذ مرت الحدياة فأل

أال إنه من بلدة الكفر  ٧/ ٧/ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا  ٧/ ٦/: فال تجلس عندي مجلسا إال قالت : قالت . فكانت تأتيني ، فتحدث عندي : فكان لها خباء في المسجد ، أو حفش ، قالت 

الحديث من أفراد البخاري ، وعزوه لمسلم وهم من الحافظ ـ رحمه " : تنبيه. "فحدثتني بهذا الحديث : ما شأنك ال تقعدين معي مقعدا إال قلت هذا ؟ قالت : فقلت لها : قالت عائشة .  ٦/ ٧/أنجاني 

  . م اهللا ـ واهللا أعل

  " . التفل"، وفي لفظ لمسلم ) ٥٥٢(، ومسلم ) ٤١٥(رواه البخاري . صحيح  - ٣

  ) . ١٣٢٣(، وابن خزيمة ) ٢٨٣و ٢٣٠و ١٥٢و ١٤٥و  ٣/١٣٤(، وأحمد ) ٧٣٩(، وابن ماجه ) ٢/٣٢(، والنسائي ) ٤٤٩(رواه أبو داود . صحيح  - ٤

والموقوف عن ابن عباس علقه البخاري بصيغة الجزم : قلت " . َلُتَزْخِرُفنَها كما زخرفتها اليهود والنصارى: "قال ابن عباس : عندهما ، و ) ١٦١٥(، وابن حبان ) ٤٤٨(رواه أبو داود . صحيح  - ٥

َل بناؤها ، يقال ) مشيدة في بروج(رفع البناء وتطويله ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : "هو  -)٣٥٠-٢/٣٤٩" (شرح السنة "كما قال البغوي في -والتشييد ) . فتح / ١/٥٣٩( شاد : وهي التي ُطو

فوا وبدلوا : وقول ابن عباس معناه . . . الجص : الحصون المجصصة ، والشيد : البروج المشيدة : الرجل بناءه يشيده ، وشيد يشّيده ، وقيل  أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حر

  " . حالهم ، وسيصير أمركم إلى الُمَراَءات بالمساجد ، والمباهاة بتشييدها وتزيينها  أمر دينهم ، وأنتم تصيرون إلى مثل

وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه . هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه : "، وقال الترمذي ) ١٢٩٧(، وابن خزيمة ) ٢٩١٦(، والترمذي  ٤٦١٩(رواه أبو داود . ضعيف  - ٦

  " . واستغربه 
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ا َدَخَل َأَحدُُكْم اَْلَمْسِجَد َفَال ِإذَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن َأِيب قـََتاَدَة  -٢٦٦
    )١(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }َجيِْلْس َحىت ُيَصلَي رَْكَعتَـْنيِ 

  ِصَفِة اَلصَالِة بَاُب   

  

 ُمث ، ِإَذا ُقْمُت ِإَىل اَلصَالِة فََأْسِبِغ اَْلُوُضوَء  {: قَاَل  �َأن اَلنِيب  �َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٢٦٧
َلَة  ُمث ِاْرَفْع ، ُمث ِارَْكْع َحىت َتْطَمِئن رَاِكًعا ، ُمث اِقْـَرْأ َما تـََيسَر َمَعَك ِمْن اَْلُقْرآِن ، َفَكبـْر ، ِاْستَـْقِبِل اَْلِقبـْ

ُمث اُْسُجْد َحىت ، ْطَمِئن َجاِلًسا ُمث ِاْرَفْع َحىت تَ ، ُمث اُْسُجْد َحىت َتْطَمِئن َساِجًدا ، َحىت تـَْعَتِدَل قَاِئًما 
ُمث اِفْـَعْل َذِلَك ِيف ، ُمث اُْسُجْد َحىت َتْطَمِئن َساِجًدا ، ُمث ِاْرَفْع َحىت َتْطَمِئن َجاِلًسا ، َتْطَمِئن َساِجًدا 
َعُة   }َصَالِتَك ُكلَها     )٢(  َواللْفُظ لِْلُبَخارِي ، َأْخَرَجُه اَلسبـْ

   )٣(   }َحىت َتْطَمِئن قَاِئًما  {: َوِالْبِن َماَجْه بِِإْسَناِد ُمْسِلٍم 

   )٤(َوِمثْـُلُه ِيف َحِديِث رِفَاَعَة ِعْنَد َأْمحََد َواْبِن ِحباَن   -٢٦٨

   )٥(   }فَأَِقْم ُصْلَبَك َحىت تـَْرِجَع اَْلِعظَاُم  {: َوِيف َلْفٍظ ِألَْمحََد 

تَِتم َصَالُة َأَحدُِكْم َحىت  )٦(ِإنـَها َلْن   {: َوَأِيب َداُوَد ِمْن َحِديِث رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع ، اِئي َولِلنسَ 
   )٧(.    }َويـُْثِينَ َعَلْيِه ، َوَحيَْمَدُه ، ُمث ُيَكبـَر اَللَه ، ُيْسِبَغ اَْلُوُضوَء َكَما أََمَرُه اَللُه 

   )١(   }وهلْلُه ، وََكبـْرُه ، ِإْن َكاَن َمَعَك قـُْرآٌن فَاقْـَرْأ َوِإال فَاْمحَِد اَللَه فَ  { )٨(َوِفيَها  
                                                 

  " . فال يجلس حتى يركع ركعتين : "ولمسلم " . فليركع ركعتين قبل أن يجلس: "ولهما . ، واللفظ للبخاري ) ٧١٤(، ومسلم )  ١١٦٣٩(رواه البخاري . صحيح  - ١

وللحديث طرق وألفاظ قد فصلت ) ٢/٤٣٧(، وأحمد ) ١٠٦٠(جه ، وابن ما) ٣٠٣(، والترمذي ) ٢/١٢٤(، والنسائي ) ٨٥٦(، وأبو داود ) ٣٩٧(، ومسلم ) ٧٥٧(رواه البخاري . صحيح  - ٢

  . ، وخاصة أن اللفظ المذكور عزاه الحافظ للبخاري وليس كذلك ، إذ فيه بعض اختالف " األصل"القول فيها في 

  . وهو على شرط الشيخين : قلت  - ٣

  . سند صحيح ، وأما عزوها البن حبان فما أظنه إال وهما ب) ٤/٣٤٠(هي عند أحمد : قلت" . ثم ارفع حتى تطمئن قائما: "يريد قوله  - ٤

  " . إلى مفاصلها : "وزادا ) ١٧٨٧(، وابن حبان ) ٤/٣٤٠(وهذه الرواية عند أحمد . صحيح  - ٥

  " . ال: "، وفي أبي داود " لم: "كذا باألصل ، وفي النسائي  - ٦

  ) . ٢/٢٢٦(، والنسائي ) ٨٥٨(رواه أبو داود . صحيح  - ٧

  . في رواية : أي  - ٨
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   )٢(   }ُمث اِقْـَرْأ بِأُم اَْلُقْرآِن َوِمبَا َشاَء اَللُه  {: َوِألَِيب َداُوَد 

    )٣(   }ُمث ِمبَا ِشْئَت  {: َوِالْبِن ِحباَن 

ِإَذا َكبـَر َجَعَل َيَدْيِه َحْذَو  �رَأَْيُت اَلنِيب  {: قَاَل  � ُمحَْيٍد اَلساِعِدي َوَعْن َأِيب  -٢٦٩
فَِإَذا َرَفَع رَْأَسُه ِاْستَـَوى َحىت يـَُعوَد ُكل ، ُمث َهَصَر َظْهرِِه ، َوِإَذا رََكَع أَْمَكَن َيَدْيِه ِمْن رُْكَبتَـْيِه ، َمْنِكبَـْيِه 
َر ُمْفَرتٍِش َوَال قَاِبِضِهَما ، َكانَُه فـََقاٍر مَ  َواْستَـْقَبَل بَِأْطَراِف َأَصاِبِع رِْجَلْيِه ، فَِإَذا َسَجَد َوَضَع َيَدْيِه َغيـْ
َلَة  لرْكَعِة َوِإَذا َجَلَس ِيف اَ ، َوِإَذا َجَلَس ِيف اَلرْكَعتَـْنيِ َجَلَس َعَلى رِْجِلِه اَْلُيْسَرى َوَنَصَب اَْلُيْمَىن ، اَْلِقبـْ

    )٤(َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِي    }َوقـََعَد َعَلى َمْقَعَدتِِه ، َاْألَِخريَِة َقدَم رِْجَلُه اَْلُيْسَرى َوَنَصَب َاْألُْخَرى 

َل أَنُه َكاَن ِإَذا قَاَم ِإَىل اَلصَالِة قَا { �َعْن َرُسوِل اَللِه  �َوَعْن َعِلي ْبِن َأِيب طَاِلٍب  - ٢٧٠
اَللُهم أَْنَت اَْلَمِلُك ، ِمْن اَْلُمْسِلِمَني : "ِإَىل قـَْولِِه " . . . َوجْهُت َوْجِهي لِلِذي َفطَر اَلسَمَواِت : "

   )٥(َرَواُه ُمْسِلٌم  . ِإَىل آِخرِِه   }. . . أَْنَت َريب َوأَنَا َعْبُدَك ، َال ِإَلَه ِإال أَْنَت 

    )٦(.  َأن َذِلَك ِيف َصَالِة اَللْيلِ : َلُه َوِيف رَِوايٍَة 

قـَْبِل ، ِإَذا َكبـَر لِلصَالِة َسَكَت ُهنَـيًة  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَاَل  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٢٧١
َخطَايَاَي َكَما بَاَعْدَت بـَْنيَ اَْلَمْشرِِق  اَللُهم بَاِعْد بـَْيِين َوبـَْنيَ : أَُقوُل : "فـََقاَل ، َفَسأَْلُتُه ، َأْن يـَْقَرَأ 

                                                                                                                                                                  
  ) . ٨٦١(رواه أبو داود . صحيح  - ١

  ) . ٨٥٢٩(رواه أبو داود . صحيح  - ٢

  ) . ١٧٨٧(رواه ابن حبان . صحيح  - ٣

  . قاله الخطابي. ثناه في استواء من غير تقويس : أي " : هصر "و) . ٨٢٨(رواه البخاري . صحيح  - ٤

وجهت وجهي للذي فطر السماوات : "، أنه كان إذا قام إلى الصالة قال  -صلى اهللا عليه وسلم-عن علي بن أبي طالب ، عن رسول اهللا : ، وهو بتمامه ) ٧٧١(رواه مسلم . صحيح  -  ٥

. أنت ربي وأنا عبدك . ال إله إال أنت اللهم أنت الملك . إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هللا رب العالمين ال شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين . واألرض حنيفا وما أنا من المشركين 

. ال يصرف عني سيئها إال أنت . واهدني ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت ، واصرف عني سيئها . ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه ال يغفر الذنوب إال أنت 

خشع لك . ولك أسلمت . وبك آمنت . اللهم لك ركعت : "وٕاذا ركع قال " . أستغفرك وأتوب إليك . تباركت وتعاليت . أنا بك وٕاليك . والشر ليس إليك . والخير كله في يديك ! وسعديك ! لبيك 

اللهم لك سجدت : ٕاذا سجد قال و " . اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء األرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد : "وٕاذا رفع قال " . ومخي وعظمي وعصبي . سمعي وبصري 

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت "ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم " تبارك اهللا أحسن الخالقين . سجد وجهي للذي خلقه وصوره ، وشق سمعه وبصره . ولك أسلمت . وبك آمنت . 

  ". أنت المقدم وأنت المؤخر ال إله إال أنت .  وما أنت أعلم به مني. وما أسرفت . وما أسررت ، وما أعلنت . 

وقد اعتمد بعض المعاصرين على كلمة الحافظ هذه فأفتوا أن هذا الدعاء خاص بصالة النفل ليال ، وهذا خطأ ، بل روى . ، إذ هذه الرواية ليست في مسلم  -رحمه اهللا-هذا وهم من الحافظ  - ٦

  . وغيره ) ١٧٧١(وهي أيضا عند ابن حبان " . الصالة المكتوبة كان إذا قام إلى : "أبو داود الحديث فقال
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اَللُهم ِاْغِسْلِين ِمْن ، اَللُهم نقِين ِمْن َخطَايَاَي َكَما يـُنَـقى اَلثـْوُب َاْألَبـَْيُض ِمْن اَلدَنِس ، َواْلَمْغِرِب 
    )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َخطَايَاَي بِاْلَماِء َوالثـْلِج َواْلبَـَرِد 

َوتـََعاَىل ، تـََباَرَك ِاْمسَُك ، ُسْبَحاَنَك اَللُهم َوِحبَْمِدَك  {: أَنُه َكاَن يـَُقوُل  �َوَعْن ُعَمَر  -٢٧٢
ُرَك ، َجدَك  َقِطٍع   }َوَال ِإَلُه َغيـْ اَرُقْطِين َمْوُصوالً َوُهَو َمْوُقوٌف  ، َرَواُه ُمْسِلٌم ِبَسَنٍد ُمنـْ ٢(َواَلد(    

  .  )٣(َوَحنُْوُه َعْن َأِيب َسِعيٍد َمْرُفوًعا ِعْنَد َاْخلَْمَسِة   -٢٧٣

ِمْن َمهْزِِه ، َأُعوُذ بِاَللِه اَلسِميِع اَْلَعِليِم ِمَن اَلشْيطَاِن اَلرِجيِم  {: وََكاَن يـَُقوُل بـَْعَد اَلتْكِبِري : َوِفيِه 
    )٤(   }َونـَْفِثِه ، َونـَْفِخِه ، 

َها-َعْن َعاِئَشَة وَ  -٢٧٤ َيْستَـْفِتُح اَلصَالَة  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَاَلْت  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
، وَملَْ ُيَصوْبُه ، وََكاَن ِإَذا رََكَع ملَْ ُيْشِخْص رَْأَسُه ) َاحلَْْمُد لِلِه َرب اَْلَعاَلِمَني (بِـ : َواْلِقَراَءَة ، بِالتْكِبِري 

َوِإَذا َرَفَع ِمْن اَلسُجوِد . وََكاَن ِإَذا َرَفَع ِمْن اَلرُكوِع ملَْ َيْسُجْد َحىت َيْسَتِوَي قَاِئًما . ْن بـَْنيَ َذِلَك َوَلكِ 
اَْلُيْسَرى  وََكاَن يـَْفِرُش رِْجَلهُ . وََكاَن يـَُقوُل ِيف ُكل رَْكَعتَـْنيِ اَلتِحيَة . ملَْ َيْسُجْد َحىت َيْسَتِوَي َجاِلًسا 

َويـَنـَْهى َأْن يـَْفَرتَِش اَلرُجُل زِرَاَعْيِه اِْفِرتَاَش اَلسُبِع ، وََكاَن يـَنـَْهى َعْن ُعْقَبِة اَلشْيطَاِن . َويـَْنِصُب اَْلُيْمَىن 
    )٥(َوَلُه ِعلٌة  ، َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم   }وََكاَن ُخيَْتُم اَلصَالَة بِالتْسِليِم . 

                                                 
  . قليال من الزمن : أي " هنة"تصغير ) هنية(و " هنيهة"إلى " أ"، وتحرف في ) ٥٩٨(، ومسلم ) ٧٤٤(رواه البخاري . صحيح  - ١

وعبدة لم يسمع من عمر ، ولذلك قال . فذكره : ن الخطاب كان يجهر بهؤالء الكلمات يقول من طريق عبدة بن أبي لبابة أن عمر ب) ١/٢٩٩/٥٢(رواه مسلم . عن عمر من قوله . صحيح  -  ٢

  ) . ٣٠٠و ١/٢٩٩" (السنن "ولكنه صح موصوال كما عند الدارقطني في ! وبهذا أعله غير واحد ، واعتذر النووي ، عن مسلم بأنه أورده عرًضا ال قصًدا " بسند منقطع: "الحافظ 

وله شواهد إال أنها : قلت " . ال يصح هذا الحديث : "وقال اإلمام أحمد ) . ٣/٥٠(، وأحمد ) ٨٠٤(، وابن ماجه ) ٢٤٢(، والترمذي ) ٢/١٣٢(، والنسائي ) ٧٧٥(بو داود رواه أ. ضعيف  - ٣

وعن أنس عند الدارقطني ، والطبراني ، ولكن قال عنه أبو . وأعله أبو داود ، وضعفه الترمذي ، والدارقطني ، والبيهقي ، ) ٨٠٦(، وابن ماجه ) ٢٤٣(معلولة كلها ، فعن عائشة عند الترمذي 

  !. والعجب من تقاطر قوم على العمل بهذا الدليل الضعيف من دون ما يزيد على عشرة أدلة أخرى في الباب " . حديث كذب ، ال أصل له ) : "١/١٣٥/٣٧٤" (العلل"حاتم في 

تفسير من بعض الرواة  -كأبي داود  -وعند بعضهم " . باألصل"وي عن جماعة غير أبي سعيد ، باإلضافة إلى بعض المراسيل ، وقد ذكرتها كلها مفصلة فقد ر . أما هذا اللفظ فهو صحيح  - ٤

  ". الشعر: ونفثه . الموت : وهمزه . الكبر : نفخه: "الرواة 

هو مرسل ، لم يسمع أبو : هو من رواية أبي الجوزاء عنها ، وقال ابن عبد البر : "فقال ) ١/٢١٧" (خيصالتل"، وأما عن علته ، فقد أفصح الحافظ عنها في ) ٤٩٨(رواه مسلم . ضعيف  - ٥

  " . رجال إسناده ثقات ، لكن فيه انقطاع: "، وقال الحافظ نفسه عن ذات اإلسناد في موضع آخر " الجوزاء منها
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ُهَما-َعْن اِْبِن ُعَمَر وَ  -٢٧٥ َكاَن يـَْرَفُع َيَدْيِه َحْذَو َمْنِكبَـْيِه ِإَذا   �َأن اَلنِيب  { -َرِضَي اَللُه َعنـْ
    )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َوِإَذا َرَفَع رَْأَسُه ِمْن اَلرُكوِع ، َوِإَذا َكبـَر لِلرُكوِع ، اِفْـَتَتَح اَلصَالَة 

ُمث ، يـَْرَفُع َيَدْيِه َحىت ُحيَاِذَي َِِما َمْنِكبَـْيهِ  {: ِعْنَد َأِيب َداُوَد ، ِديِث َأِيب ُمحَْيٍد َوِيف حَ  -٢٧٦
    )٢(   }ُيَكبـَر 

َحىت  {: َوَلِكْن قَاَل ، َحنُْو َحِديِث اِْبِن ُعَمَر  �َوِلُمْسِلٍم َعْن َماِلِك ْبِن اْحلَُوْيِرِث  -٢٧٧
  .   )٣(   }ا فـُُروَع أُُذنـَْيِه ُحيَاِذَي ِِمَ 

فـََوَضَع َيَدُه اَْلُيْمَىن َعَلى َيِدِه  �َصلْيُت َمَع اَلنِيب  {: قَاَل  �َوَعْن َواِئِل ْبِن ُحْجٍر  - ٢٧٨
    )٤(َأْخَرَجُه اِْبُن ُخَزْميََة    }اَْلُيْسَرى َعَلى َصْدرِِه 

َال َصَالَة ِلَمْن ملَْ يـَْقَرْأ بِأُم  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن ُعَباَدَة ْبِن اَلصاِمِت  -٢٧٩
   )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }اَْلُقْرآِن 

اَرُقْطِين ، َوِيف رَِوايٍَة  اَن َواَلد٦(   }َال َجتْزِي َصَالٌة َال يـُْقَرأُ ِفيَها ِبَفاِحتَِة اَْلِكَتاِب  {: ِالْبِن ِحب(   

؟ َلَعلُكْم تـَْقَرُءوَن َخْلَف ِإَماِمُكْم  {: َواْبِن ِحباَن ، َواَلتـْرِمِذي ، ِألَْمحََد َوَأِيب َداُوَد ، ْخَرى َوِيف أُ 
    )٧(   }فَِإنُه َال َصَالِة ِلَمْن ملَْ يـَْقَرْأ َِا ، َال تـَْفَعُلوا ِإال ِبَفاِحتَِة اَْلِكَتاِب : "قَاَل . نِْعَم : قـُْلَنا " 

َاحلَْْمُد لِلِه (َوأَبَا َبْكٍر َوُعَمَر َكانُوا يـَْفَتِتُحوَن اَلصَالِة بِـ  �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن أََنٍس  -٢٨٠
   )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }) َرب اَْلَعاَلِمَني 

                                                 
  ) . ٣٩٠(، ومسلم ) ٧٣٥(رواه البخاري . صحيح  - ١

  ) . ٧٣٠(ه أبو داود روا. صحيح  - ٢

  ) . ٢٦) (٣٩١(رواه مسلم . صحيح  - ٣

طبعة مكتبة .  -حفظه اهللا تعالى-لشيخنا " صفة الصالة"، وهو وٕان كان بسند ضعيف ، إال أن له شواهد تشهد له ، وهي مذكورة باألصل ، وانظر مقدمة ) ٤٧٩(رواه ابن خزيمة . صحيح  - ٤

  . المعارف بالرياض 

  " . ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب : "، واللفظ لمسلم ، وأما اللفظ المتفق عليه فهو )  ٣٩٤(، ومسلم ) ٧٥٦(البخاري  رواه. صحيح  - ٥

حمن بن يعقوب مولى الحرقة فهي من طريق عبد الر ) ١٧٨٩(وأما رواية ابن حبان " . هذا إسناد صحيح: "من حديث عبادة ، وقال الدارقطني )  ٣٢٢ - ٣٢١/ ١(رواه الدارقطني . صحيح  - ٦

  " . اقرأ في نفسك : فأخذ بيدي، وقال : وٕان كنت خلف اإلمام ؟ قال : قلت: "الحرقة ، عن أبي هريرة ، به وزاد من قول عبد الرحمن ألبي هريرة 

  " . ديث حسن ح: "وقال الترمذي ). ١٧٨٥(، وابن حبان ) ٣١١(، والترمذي ) ٨٢٣(، وأبو داود ) ٣٢٢ - ٥/٣٢١(رواه أحمد . حسن  - ٧
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   )٢(.    }ِيف َأوِل ِقَراَءٍة َوَال ِيف آِخرَِها ) ِم ِبْسِم اَللِه اَلرْمحَِن اَلرِحي: (َال َيْذُكُروَن  {: زَاَد ُمْسِلمٌ 

   )٣(   }بِِبْسِم اَللِه اَلرْمحَِن اَلرِحيمِ   َال َجيَْهُروَن  {: َوالنَساِئي َواْبِن ُخَزْميََة ، َوِيف رَِوايٍَة ِألَْمحََد 

   )٤( .   }َكانُوا ُيِسروَن   {: َوِيف ُأْخَرى ِالْبِن ُخَزْميََة 

  .     )٥(.  ِخَالفًا ِلَمْن أََعلَها، َوَعَلى َهَذا ُحيَْمُل اَلنـْفُي ِيف رَِوايَِة ُمْسِلٍم 

ِبْسِم اَللِه اَلرْمحَِن : (َصلْيُت َورَاَء َأِيب ُهَريـَْرَة فـََقَرَأ  {: قَاَل  �َوَعْن نـَُعْيٍم اَْلُمَجمِر  -٢٨١
، َويـَُقوُل ُكلَما َسَجَد " آِمنيَ : "قَاَل ، ) َوَال اَلضالنيَ : (َحىت ِإَذا بـََلَغ ، أُم اَْلُقْرآِن ُمث قـََرأَ بِ ) . اَلرِحيمِ 

َواَلِذي نـَْفِسي بَِيِدِه ِإين َألَْشبَـُهُكْم َصَالًة : ُمث يـَُقوُل ِإَذا َسلَم . اَللُه َأْكبَـُر : َوِإَذا قَاَم ِمْن َاْجلُُلوِس 
    )٦(َرَواُه النَساِئي َواْبُن ُخَزْميََة    } �ُسوِل اَللِه ِبرَ 

ِبْسِم : ( ِإَذا قـََرْأُمتْ اَْلَفاِحتَِة فَاقْـَرُءوا  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٢٨٢
اَرُقْطِين   }فَِإنـَها ِإْحَدى آيَاَِا ، ) اَللِه اَلرْمحَِن اَلرِحيِم  َب َوقْـَفُه ، َرَواُه اَلد٧(.  َوَصو(    

: ِإَذا فـَرََغ ِمْن ِقَراَءِة أُم اَْلُقْرآِن َرَفَع َصْوتَُه َوقَاَل  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: َوَعْنُه قَاَل  -٢٨٣
اَرُقْطِين َوَحسَنُه   }". آِمنيَ " حَ ، َرَواُه اَلد٨(.  ُه َواْحلَاِكُم َوَصح(  .  

    )١(.  ـ َوِألَِيب َداُوَد َواَلتـْرِمِذي ِمْن َحِديِث َواِئِل ْبِن ُحْجٍر َحنُْوهُ  ٢٨٤

                                                                                                                                                                  
  . ، واللفظ للبخاري ) ٣٩٩(، ومسلم ) ٧٤٣(رواه البخاري . صحيح  - ١

وأبي بكر ، وعمر ،  -صلى اهللا عليه وسلم-صليت خلف النبي : "قال أنس بن مالك . وهي زيادة صحيحة ، وأسوق هنا الرواية بتمامها من مسلم إذ سياقه لها يختلف عن سياق البخاري  - ٢

وقد : قلت . بسم اهللا الرحمن الرحيم : فلم أسمع أحدا منهم يقرأ : وفي رواية " . في أول قراءة وال في آخرها. بسم اهللا الرحمن الرحيم : ال يذكرون . يستفتحون بالحمد هللا رب العالمين  وعثمان فكانوا

  . أعل بعضهم هذه الزيادة التي عند مسلم بما ال يقدح

  ) . ٢٢٨" (الفتح"وقد أعله بعضهم باالضطراب ، وأجاب على هذه العلة الحافظ في . ، واللفظ ألحمد ) ١/٢٥٠(، وابن خزيمة ) ٢/١٣٥(النسائي ، و ) ٣/٢٧٥(رواه أحمد . صحيح  - ٣

  . كان يسر ببسم اهللا الرحمن الرحيم في الصالة ، وأبو بكر ، وعمر  -صلى اهللا عليه وسلم-، بسند ضعيف ؛ أن رسول اهللا ) ٤٩٨(ابن خزيمة  - ٤

  . أحسن جواب" الفتح"ولكن بعد ثبوت رواية ابن خزيمة ، وقد تبين أنها ال تثبت ، وأما عن إعالل رواية مسلم، فقد أجاب الحافظ نفسه في . نعم : قلت  - ٥

  ) . ٤٩٩(، وابن خزيمة ) ٢/١٣٤(رواه النسائي . صحيح  - ٦

" . حداهاا قرأتم الحمد اهللا ، فاقرءوا بسم اهللا الرحمن الرحيم ، إنها أم القرآن ،وأم الكتاب ، والسبع المثاني ، وبسم اهللا الرحمن الرحيم إإذ: " ، ولفظه ) ٣١٢/ ٢(رواه الدارقطني مرفوعا وموقوفا  - ٧

  " . هو أشبهها بالصواب : "عن الموقوف ) ٨/١٤٩" : (العلل"وقال في 

  ) . ١/٢٢٣(، والحاكم ) ١/٣٣٥(صحيح بما بعده ، رواه الدارقطني  - ٨
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ُهَما-َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َأِيب أَْوَىف  -٢٨٥  �َجاَء َرُجٌل ِإَىل اَلنِيب  {: قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
ُسْبَحاَن اَللِه : "قَاَل . ] ِمْنهُ [فـََعلْمِين َما ُجيْزُِئِينٌ ، َأْن آُخَذ ِمْن اَْلُقْرآِن َشْيًئا  ِإين َال َأْسَتِطيعُ : فـََقاَل 

  } . . .َوَال َحْوٌل َوَال قـُوًة ِإال بِاَللِه اَْلَعِلي اَْلَعِظيِم ، َوَال ِإَلَه ِإال اَللُه َواَللُه َأْكبَـُر ، َواحلَْْمُد لِلِه ، 
اَرُقْطِين ، َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن ، َوالنَساِئي ، َوأَبُو َداُوَد ، َرَواُه َأْمحَُد . َاحلَِْديَث  ٢(.  َواْحلَاِكُم ، َواَلد(    

فـَيَـْقَرُأ ِيف اَلظْهِر ، ُيَصلي بَِنا  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَاَل  �َوَعْن َأِيب قـََتاَدَة  - ٢٨٦
َوُيَطوُل ، َوُيْسِمُعَنا َاْآليََة َأْحَيانًا ، ِبَفاِحتَِة اَْلِكَتاِب َوُسورَتـَْنيِ  -ِيف اَلرْكَعتَـْنيِ َاْألُولَيَـْنيِ  -َواْلَعْصِر 

    )٣(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }. َويـَْقَرأُ ِيف اَْألُْخَريـَْنيِ ِبَفاِحتَِة اَْلِكَتابِ ، اَلرْكَعَة َاْألُوَىل 

٢٨٧ -  ِه   {: قَاَل  �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِيا َحنُْزُر ِقَياَم َرُسوِل اَللْهِر  �ُكنِيف اَلظ
َوِيف . اَلسْجَدِة ) امل تـَْنزِيلُ : (َفَحَزْرنَا ِقَياَمُه ِيف اَلرْكَعتَـْنيِ َاْألُولَيَـْنيِ ِمْن اَلظْهِر َقْدَر ، َواْلَعْصِر 

، َوِيف َاْألُولَيَـْنيِ ِمْن اَْلَعْصِر َعَلى َقْدِر َاْألُْخَريـَْنيِ ِمْن اَلظْهِر . يـَْنيِ َقْدَر اَلنْصِف ِمْن َذِلَك َاْألُْخرَ 
    )٤(.  َرَواُه ُمْسِلٌم   }َواْألُْخَريـَْنيِ ِمْن اَلظْهِر 

، ُيِطيُل اَْألُولَيَـْنيِ ِمْن اَلظْهرِ َكاَن ُفَالٍن   {: قَاَل  )٥(  �َوَعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر  -٢٨٨
فـََقاَل . َويـَْقَرُأ ِيف اَْلَمْغِرِب ِبِقَصاِر اَْلُمَفصِل َوِيف اَْلِعَشاِء ِبَوَسِطِه َوِيف اَلصْبِح ِبُطولِِه ، َوُخيَفُف اَْلَعْصرَ 

َأْخَرَجُه النَساِئي .   }ِمْن َهَذا  �ِل اَللِه َما َصلْيُت َورَاِء َأَحٍد َأْشَبَه َصَالِة ِبَرُسو : "أَبُو ُهَريـَْرَة 
    )٦(بِِإْسَناٍد َصِحيٍح  

                                                                                                                                                                  
" ورفع بها صوته" آمين: " قال ) وال الضالين(إذا قرأ  -صلى اهللا عليه وسلم-كان رسول اهللا : "قال  -رضي اهللا عنه-عن وائل بن حجر ) ٢٤٨( ، والترمذي ) ٩٣٢(رواه أبو داود . صحيح  -  ١

  " . سنده صحيح) : "١/٢٣٦" (التلخيص "وقال الحافظ في " . باألصل"خرى مذكورة بل صحيح ، ثم هو له شواهد أ: قلت" . حديث حسن: "وقال الترمذي . واللفظ ألبي داود. 

من طريق إبراهيم السكسكي ، عن ابن أبي ) ١/٢٤١(، والحاكم ) ١/٣١٣(، والدارقطني ) ١٨٠٨(، وابن حبان ) ٢/١٤٣(، والنسائي ) ٨٣٢(، وأبو داود ) ٣٥٦و٤/٣٥٣(رواه . حسن  - ٢

- فقال رسول اهللا . فلما قام قال هكذا بيده . قل اللهم ارحمني وارزقني ، وعافني ، واهدني : فما ِلَي ؟ قال  -عز وجل-هذا هللا ! يا رسول اهللا : قال. "النسائي وابن حبانوزادوا جميعا إال . أوفى 

  . عوالسكسكي ُمَتَكلٌم فيه ، ولكنه متاب: قلت " . أما هذا فقد مأل يده من الخير:  -صلى اهللا عليه وسلم

  ) . ٤٥١(، ومسلم ) ٧٥٩(رواه البخاري . صحيح  - ٣

  . ُنَقدرُ : ، وَنْحُزُر ) ٤٥٢(رواه مسلم . صحيح  - ٤

  . وال مانع من الترضي عن غير الصحابة، وٕان كان بالصحابة أشهر وأعرف " أ"كذا في  - ٥

  . هولكن تصرف الحافظ في بعض ألفاظ) ١٦٨ - ١٦٧و  ٢/١٦٧(صحيح رواه النسائي  - ٦
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  }يـَْقَرأُ ِيف اَْلَمْغِرِب بِالطوِر  �مسَِْعَت َرُسوَل اَللِه  {: قَاَل  �َوَعْن ُجبَـْريِ ْبِن ُمْطِعٍم  - ٢٨٩
    )١(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه 

: يـَْقَرأُ ِيف َصَالِة اَْلَفْجِر يـَْوَم َاجلُْْمَعِة  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَاَل  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ٢٩٠
ْنَسانِ (و ، اَلسْجَدَة ) امل تـَْنزِيُل (    )٢(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }) َهْل أََتى َعَلى َاْإلِ

    )٣(   }َك يُِدُمي َذلِ  {: َولِلطبَـَراِين ِمْن َحِديِث اِْبِن َمْسُعوٍد  - ٢٩١

َفَما َمرْت بِِه آيَُة َرْمحٍَة ِإال َوَقَف  �َصلْيُت َمَع اَلنِيب  {: قَاَل  �َوَعْن ُحَذيـَْفَة  - ٢٩٢
َها ، ِعْنَدَها َيْسَألُ      )٤(َوَحسَنُه اَلتـْرِمِذي  ، َأْخَرَجُه َاْخلَْمَسُة   }َوَال آيَُة َعَذاٍب ِإال تـََعوَذ ِمنـْ

َأَال َوِإينُ ِيُت َأْن أَقْـَرأَ اَْلُقْرآَن رَاِكًعا  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن اِْبِن َعباٍس  - ٢٩٣
َعاِء ، فََأما اَلرُكوُع فـََعظُموا ِفيِه اَلرب ، َأْو َساِجًدا  ُجوُد فَاْجَتِهُدوا ِيف اَلدا اَلسفـََقِمٌن أَنْ ، َوأَم 

    )٥(َرَواُه ُمْسِلٌم    }ُيْسَتَجاَب َلُكْم 

ِيف رُُكوِعِه : يـَُقولُ  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَاَلْت  -َرِضَي اَللُه َعنـَْها-َوَعْن َعاِئَشَة  - ٢٩٤
    )٧(َفٌق َعَلْيِه  ُمتـ   }اَللُهم ِاْغِفْر ِيل ، َوِحبَْمِدَك  )٦( ] َربَّنَا[ُسْبَحاَنَك اَللُهم : "َوُسُجوِدِه 

                                                 
  ) . ٤٦٣(، ومسلم ) ٧٦٥(رواه البخاري . صحيح  - ١

  . واللفظ للبخاري ) ٨٨٠(، ومسلم ) ٨٩١(رواه البخاري . صحيح  - ٢

  ) . ١/٢٠٤/٥٨٦" (العلل"بسند ضعيف ، وله علة أخرى أبان أبو حاتم عنها في ) ٩٨٦" (الصغير"رواه الطبراني في . ضعيف  - ٣

، فكان  -صلى اهللا عليه وسلم- صليت مع النبي : "، وأوله ) ٥/٣٨٢(، وأحمد ) ١٣٥١(، وابن ماجه ) ٢٦٢(، والترمذي ) ٢٢٦ - ٣/٢٢٥(، والنسائي  )٨٧١(رواه أبو داود . صحيح  - ٤

: قال حذيفة : وأما لفظ النسائي " . فيها تنزيه هللا سبحوٕاذا مر بآية : " وزاد ابن ماجه . الحديث. . . وفي سجوده سبحان ربي األعلى ، وما مر آية رحمة . سبحان ربي العظيم : يقول في ركوعه 

فافتتح النساء فقرأها ثم . يصلي بها في ركعة ، فمضى : يركع عند المائتين فمضى ، فقلت : يركع عند المائة فمضى ، فقلت : ليلة فافتتح البقرة ، فقلت  -صلى اهللا عليه وسلم-صليت مع النبي "

سبحان ربي العظيم ، وكان ركوعه نحًوا من قيامه ، ثم رفع : قرأ مترسال ، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح ، وٕاذا َمر بسؤال سأل ، وٕاذا مر بتعوذ تعوذ ، ثم ركع ، فقال افتتح آل عمران ، فقرأها ، ي

" صحيحه"وبنحو لفظ النسائي رواه مسلم في : قلت . ن سجوده قريبا من ركوعه سبحان ربي األعلى فكا: سمع اهللا لمن حمده ، فكان قيامه قريبا من ركوعه ، ثم سجد فجعل يقول : رأسه ، فقال

)٧٧٢ . (  

إنه ! أيها الناس : "الستارة ، والناس صفوف خلف أبي بكر ، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم-كشف رسول اهللا : من طريق عبد اهللا بن معبد ، عن ابن عباس قال ) ٤٧٩(رواه مسلم  ٠صحيح  -  ٥

  . بفتح الميم وكسرها ، جدير وحقيق : وقمن . الحديث . . . مبشرات النبوة إال الرؤيا الصالحة يراها المسلم ، أو ُتَرى له ، أال وٕاني  إنه لم يبق من

  . وهي مثبتة في المطبوع من البلوغ وشرحه" الصحيحين"سقطت من األصلين ، واستدركتها من  - ٦

  . كما في رواية مسلم ) فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توبا: (إشارة إلى قوله تعالى : قلت" . يتأول القرآن"، وزاد ) ٤٨٤(، ومسلم ) ٨١٧(رواه البخاري . صحيح  - ٧



 بـُُلوُغ اَْلَمَراِم ِمْن َأِدلِة َاْألَْحَكاِم 

 60 

ِإَذا قَاَم ِإَىل اَلصَالِة  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَاَل  --َرِضَي اَللُه َعْنهُ --َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٢٩٥
َدهُ : "ُمث يـَُقوُل ، ُمث يَُكبـُر ِحَني يـَرَْكُع ، ُيَكبـُر ِحَني يـَُقوُم  َع اَللُه ِلَمْن محَِ  يـَْرَفُع ُصْلَبُه ِمْن ِحنيَ " مسَِ

ُمث ُيَكبـُر ِحَني ، ُمث ُيَكبـُر ِحَني يـَْهِوي َساِجًدا " رَبـَنا َوَلَك َاحلَْْمدُ : "ُمث يـَُقوُل َوُهَو قَاِئٌم ، اَلرُكوِع 
، يـَْفَعُل َذِلَك ِيف اَلصَالِة ُكلَها  ُمث ، ُمث ُيَكبـُر ِحَني يـَْرَفُع  )١(ُمث ُيَكبـُر ِحَني َيْسُجُد  ، يـَْرَفُع رَْأَسهُ 

    )٢(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }َوُيَكبـُر ِحَني يـَُقوُم ِمْن اِثـَْنتَـْنيِ بـَْعَد َاْجلُُلوِس 

٢٩٦-  ُه َعْنهُ --َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِيِه   {: قَاَل  --َرِضَي اَللِإَذا رََفَع  �َكاَن َرُسوُل اَلل
َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن ، اَللُهم رَبـَنا َلَك َاحلَْْمُد ِمْلَء اَلسَمَواِت َوِمْلَء َاْألَْرِض : " َسُه ِمْن اَلرُكوِع قَاَل رَأْ 

 َماِنَع ِلَما اَللُهم َال  -وَُكلَنا َلَك َعْبٌد  -َأَحق َما قَاَل اَْلَعْبُد ، َأْهَل اَلثـَناِء َواْلَمْجِد ، َشْيٍء بـَْعُد 
َفُع َذا َاجلَْد ِمْنَك َاجلَْد ، َوَال ُمْعِطَي ِلَما َمنَـْعَت ، َأْعطَْيَت      )٣(.  َرَواُه ُمْسِلٌم   }َوَال يـَنـْ

ُهَما-َوَعْن اِْبِن َعباٍس  -٢٩٧ أُِمْرُت َأْن َأْسُجَد  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َعِة َأْعظٍُم َعَلى  َهِة : َسبـْ َوَأْطَراِف اَْلَقَدَمْنيِ ، َوالرْكَبتَـْنيِ ، َواْلَيَدْيِن  -َوَأَشاَر بَِيِدِه ِإَىل أَْنِفِه  -َعَلى َاْجلَبـْ

    )٤(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }

َنَة  - ٢٩٨ َحىت يـَْبُدَو بـََياُض ،  َيَدْيِه َكاَن ِإَذا َصلى فـَرَج بـَْنيَ   �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن اِْبِن ُحبَيـْ
    )٥(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }ِإِبطَْيِه 

ُهَما-َوَعْن اَْلبَـرَاِء ْبِن َعاِزٍب  -٢٩٩ ِإَذا َسَجْدَت  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
    )٦(.   َرَواُه ُمْسِلمٌ   }َواْرَفْع ِمْرفـََقْيَك ، َفَضْع َكفْيَك 

                                                 
  " . يجلس " إلى " أ " تحرف في  - ١

  ) . ٣٩٢(، ومسلم ) ٧٨٩(رواه البخاري . صحيح  - ٢

  ) .  ٤٧٧( رواه مسلم . صحيح  - ٣

  ". وال َنْكُفْت الثياَب وال الشعر: " وزادا )  ٢٣٠) (  ٤٩٠( ، ومسلم  )٨١٢( رواه البخاري . صحيح  - ٤

  ) . ٤٩٥(، ومسلم ) ٨٠٧(رواه البخاري . صحيح  - ٥

  ) . ٤٩٤(رواه مسلم . صحيح  - ٦
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َوِإَذا َسَجَد ، َكاَن ِإَذا رََكَع فـَرَج بـَْنيَ َأَصاِبِعِه   �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن َواِئِل ْبِن ُحْجٍر  -٣٠٠
    )١(.  َرَواُه َاْحلَاِكُم   }َضم َأَصاِبَعُه 

َها-َوَعْن َعاِئَشَة  -٣٠١   }ُيَصلي ُمتَـَربـًعا  �اَللِه  رَأَْيُت َرُسولَ  {: قَاَلْت  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
 َساِئيَحُه اِْبُن ُخَزْميََة ، َرَواُه الن٢(.  َوَصح(    

ُهَما-َوَعْن اِْبِن َعباٍس  -٣٠٢  {: َكاَن يـَُقوُل بـَْنيَ اَلسْجَدتـَْنيِ   �َأن اَلنِيب  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َواللْفُظ ِألَِيب ، َرَواُه َاْألَْربـََعُة ِإال النَساِئي   }َواْرزُْقِين ، َوَعاِفِين ، َواْهِدِين ،  َواْرَمحِْين ، اَللُهم ِاْغِفْر ِيل 

    )٣(.  َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم ، َداُوَد 

ْتٍر ِمْن فَِإَذا َكاَن ِيف وِ ، ُيَصلي  �أَنُه رََأى اَلنِيب  { �َوَعْن َماِلِك ْبِن اْحلَُوْيِرِث  -٣٠٣
    )٤(.  َرَواُه اَْلُبَخارِي   }َصَالتِِه ملَْ يـَنـَْهْض َحىت َيْسَتِوَي قَاِعًدا 

َيْدُعو َعَلى ، قـََنَت َشْهًرا بـَْعَد اَلرُكوِع  �َأن َرُسوَل اَللِه  { �َوَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  -٣٠٤
   )٥(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }َكُه ُمث تـََر ، َأْحَياٍء ِمْن َأْحَياِء اَْلَعَرِب 

اَرُقْطِين َحنُْوُه ِمْن َوْجٍه آَخَر  -٣٠٥ َوزَاَد ، َوِألَْمحََد َواَلد :}  ْبِح فـََلْم يـََزْل يـَْقُنُت َحىتا ِيف اَلصفََأم
نـَْيا  ٦(.    }فَاَرَق اَلد(    

٣٠٦-  ِيباَلن ِإَذا َدَعا لَِقْوٍم َكاَن َال يـَْقُنُت   { �َوَعْنُه َأن َحُه   }َأْو َدَعا َعَلى قـَْوٍم ، ِإالَصح
    )١(.  اِْبُن ُخَزْميََة 

                                                 
  ". ح على شرط مسلم صحي: " وقال في الموضوعين ) .  ١/٢٢٧(مقتصرا على شطره األول ، وروى الشطر الثاني )  ١/٢٢٤(رواه الحاكم . صحيح  - ١

. ال أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة ، وال أحسب هذا الحديث إال خطأ : " ، وأعله النسائي بقوله )  ١٢٣٨( ، وابن خزيمة )  ٢٢٤/  ٣( رواه النسائي . صحيح  - ٢

هو جعل باطن القدم : وصفة التربع . واهللا أعلم . يغني من الحق شيئا ، فيبقى الحديث على صحته ، حتى نتيقن من علته  وليس مع النسائي إال الظن ، وٕان الظن ال: قلت ". أعلم -تعالى-واهللا 

  . اليمنى تحت الفخذ اليسرى ، وباطن القدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى ، ووضع الكفين على الركبتين

  ) . ٢٧١/ ٢٦٢/  ١(، والحاكم ) ٨٩٨(ماجه ، وابن ) ٢٨٤(، والترمذي ) ٨٥٠(رواه أبو داود . صحيح  - ٣

وفي الحديث مشروعية جلسة االستراحة ، وأخذ بها ) : "  ٣٠٢/  ٢" ( الفتح " ، وهذه القعدة هي المعروفة عند الفقهاء بجلسة االستراحة ، قال الحافظ في )  ٨٢٣( رواه البخاري . صحيح  - ٤

والحنابلة يقلدون اإلمام أحمد في الرواية األولى حيث ال دليل معه ، ويخالفونه في : قلت " . تان ، وذكر الخالل أن أحمد رجع إلى القول بهاالشافعي وطائفة من أهل الحديث ، وعن أحمد رواي

   .وال حول وال قوة إال باهللا ! كالروض المربع ! الرواية الثانية حيث الدليل معه ، كل ذلك من أجل العمل بما في كتب مذهبهم المتأخرة 

  . ، واللفظ لمسلم )  ٣٠٤) (  ٦٧٧( ، ومسلم )  ٤٠٨٩( رواه البخاري . صحيح  - ٥

  ) .  ٣٩/  ٢( ، والدار قطني )  ١٦٢/  ٣( رواه أحمد . منكر  - ٦
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٣٠٧-  ْيُت ! يَا أََبِت : قـُْلُت ِألَِيب  {: قَاَل  �َوَعْن َسْعِد ْبِن طَارِِق اْألَْشَجِعيَك َقْد َصلِإن
: قَاَل ؟ أََفَكانُوا يـَْقنُُتوَن ِيف اَْلَفْجِر ، َوَعَلي ، َوُعْثَماُن ،  َوُعَمرُ ، َوَأِيب َبْكٍر  �َخْلَف َرُسوِل اَللِه 

 أَبَا َداُوَد ، َرَواُه َاْخلَْمَسُة   }ُحمَْدٌث ، َأْي بـَُين ٢(.  ِإال(    

٣٠٨-  ُهَما-َوَعْن َاحلََْسِن ْبِن َعِلي َكِلَماٍت   �للِه َعلَمِين َرُسوُل اَ  {: قَاَل ؛  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َوتـََولِين ِفيَمْن ، َوَعاِفِين ِفيَمْن َعافـَْيَت ، اَللُهم ِاْهِدِين ِفيَمْن َهَدْيَت : " أَُقوُهلُن ِيف قـُُنوِت اَْلوِْتِر 

إِنُه َال ، َضى َعَلْيَك فَِإنَك تـَْقِضي َوَال يـُقْ ، َوِقِين َشر َما َقَضْيَت ، َوبَارِْك ِيل ِفيَما َأْعطَْيَت ، تـََولْيَت 
َهِقي  )٣(.  َرَواُه َاخلَْْمَسُة   }تـََبارَْكَت رَبـَنا َوتـََعالَْيَت ، يَزِل َمْن َوالَْيَت  َوَال يَِعز  {: َوزَاَد اَلطبَـرَاِين َواْلبَـيـْ

    )٥(   }َوَصلى اَللُه َعَلى اَلنِيب  {: زَاَد النَساِئي ِمْن َوْجٍه آَخَر ِيف آِخرِِه  )٤(.    }َمْن َعاَدْيَت 

َهِقي َعْن اِْبِن َعباٍس  -٣٠٩ ُهَما-َولِْلبَـيـْ يـَُعلُمَنا ُدَعاًء  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {:  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
    )٦(.  َوِيف َسَنِدِه َضْعٌف   }َنْدُعو بِِه ِيف اَْلُقُنوِت ِمْن َصَالِة اَلصْبِح 

ُرْك َكَما  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٣١٠ ِإَذا َسَجَد َأَحدُُكْم َفَال يـَبـْ
ُرُك اَْلَبِعُري     )٧(.  َأْخَرَجُه اَلثَالثَُة   }َوْلَيَضْع َيَدْيِه قـَْبَل رُْكَبتَـْيِه ، يـَبـْ

  : َوُهَو أَقْـَوى ِمْن َحِديِث َواِئٍل 

   )٨(.  َأْخَرَجُه َاْألَْربـََعُة   }ِإَذا َسَجَد َوَضَع رُْكَبتَـْيِه قـَْبَل َيَدْيِه  �رَأَْيُت َرُسوَل اَللِه  { -٣١١

  : فَِإْن ِلْألَوِل َشاِهًدا ِمْن َحِديِث 
                                                                                                                                                                  

  ) . ٦٢٠(رواه ابن خزيمة . صحيح  - ١

  " . حديث حسن صحيح: "، وقال الترمذي )  ٣٩٤/  ٦و  ٤٧٢/  ٣(  ، وأحمد)  ١٢٤١( ، وابن ماجه )  ٤٠٢( ، والترمذي )  ٢٠٣/  ٢( رواه النسائي . صحيح  - ٢

  ) .  ٢٠٠و  ١٩٩/  ١( ، وأحمد )  ١١٧٨( ، وابن ماجه )  ٤٦٤( ، والترمذي )  ٢٤٨/  ٣( ، والنسائي )  ١٤٢٥( رواه أبو داود . صحيح  - ٣

  ) .  ٢٠٩/  ٢" ( الكبرى " والبيهقي في ، )  ٢٧٠١/  ٧٣/  ٣" ( الكبير " وهي زيادة صحيحة ، رواها الطبراني في  - ٤

  " . التلخيص" وسنده منقطع كما صرح بذلك الحافظ في " محمد: " وزاد )  ٢٤٨/  ٣( رواه النسائي . ضعيف  - ٥

  ) .  ٢١٠/  ٢( رواه البيهقي . ضعيف  - ٦

( ، والنسائي )  ٨٤١( وهي رواية ألبي داود " . يعمد أحدكم فيبرك في صالته برك الجمل: " لترمذي ، ولفظ ا)  ٢٦٩( ، والترمذي )  ٢٠٧/ ٢(، والنسائي ) ٨٤٠(رواه أبو داود . صحيح  - ٧

٢٠٧/  ٢  . (  

واه مثل هذا هذا حديث حسن غريب ، ال نعرف أحدا ر : " ، وقال الترمذي )  ٨٨٢( وابن ماجه )  ٢٦٨( ، والترمذي )  ٢٠٧ - ٢٠٦/  ٢( ، والنسائي )  ٨٣٨( رواه أبو داود . ضعيف  -  ٨

  . وهو سيئ الحفظ : قلت " غير شريك 
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    )١(.  ا َوذََكَرُه اَْلُبَخارِي ُمَعلًقا َمْوُقوفً ، َصحَحُه اِْبُن ُخَزْميََة  �اِْبِن ُعَمَر  -٣١٢

ُهَما-َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  -٣١٣ َكاَن ِإَذا قـََعَد لِلتَشهِد َوَضَع   �َأن َرُسوَل اَللِه  { -َرِضَي اَللُه َعنـْ
بِِإْصَبِعِه  َوَأَشارَ ، َوَعَقَد َثَالثًَة َوَمخِْسَني ، َواْلُيْمَىن َعَلى اَْلُيْمَىن ، َيَدُه اَْلُيْسَرى َعَلى رُْكَبِتِه اَْلُيْسَرى 

  َرَواُه ُمْسِلٌم   }اَلسبابَِة 

بـَْهاَم ، َوقـََبَض َأَصاِبَعُه ُكلَها  {: َوِيف رَِوايٍَة َلُه      )٢(   }َوَأَشاَر بِاَلِيت تَِلي َاْإلِ

َنا َرُسوُل اَللِه  {: قَاَل  �َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َمْسُعوٍد  -٣١٤ ِإَذا : " َقاَل فَـ  �اِْلتَـَفَت ِإلَيـْ
اَلسَالُم َعَلْيَك أَيـَها اَلنِيب َوَرْمحََة ، َوالطيَباُت ، َوالصَلَواُت ، اَلتِحياُت لِلِه : َصلى َأَحدُُكْم فـَْليَـُقْل 

َنا َوَعَلى ِعَباِد اَللِه اَلصاِحلَِني ، اَللِه َوبـَرََكاتُُه  َوَأْشَهُد َأن ، َأْن َال ِإَلَه ِإال اَللُه  َأْشَهدُ ، اَلسَالُم َعَليـْ
َواللْفُظ ، ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }فـََيْدُعو ، ُمث لَِيَتَخيـْر ِمْن اَلدَعاِء أَْعَجُبُه ِإلَْيِه ، ُحمَمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه 

 ٣(.  لِْلُبَخارِي(   

 َساِئيا نـَُقوُل قـَْبلِ   {: َولِلنُد  ُكنَشهَنا اَلت    )٤(.    }َأْن يـُْفَرَض َعَليـْ

   )٥(.    }َوأََمَرُه َأْن يـَُعلَمُه اَلناَس ، َعلَمُه اَلتَشهد  �َأن اَلنِيب  {: َوِألَْمحََد 

اَلتِحياُت : " َشهدَ َكاَن َرُسوُل اَللِه يـَُعلُمَنا اَلت   {: قَاَل  �َعْن اِْبِن َعباٍس : َوِلُمْسِلٍم  -٣١٥
    )٦(.  ِإَىل آِخرِِه   }... اَْلُمَبارََكاُت اَلصَلَواُت لِلِه 

                                                 
وهذا الحديث ُأِعل بما ال َيْقَدُح ، وقد " . يفعل ذلك -صلى اهللا عليه وسلم-كان رسول اهللا : أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ، وقال "عن ابن عمر : ولفظه )  ٦٢٧( رواه ابن خزيمة . حسن  - ١

  ) . فتح / ٢٩٠/  ٢( والموقوف علقه البخاري . شيخنا األلباني حفظه اهللا الحاكُم ، و : صححه غير ابن خزيمة

  ) .  ١١٦( ، والرواية برقم )  ١١٥) (  ٥٨٠( رواه مسلم . صحيح  - ٢

قال " .  -صلى اهللا عليه وسلم-يعني على النبي . السالم : وهو بين ظهرانينا ، فلما قبض قلنا ) : "  ٦٢٦٥( وزاد البخاري في رواية ) . ٤٠٢(، ومسلم ) ٨٣١(رواه البخاري . صحيح  - ٣

تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة  -صلى اهللا عليه وسلم-، فلما مات النبي  -صلى اهللا عليه وسلم-السالم عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي : ظاهرها أنهم كانوا يقولون : " الحافظ 

  ) .  ١٦٢ - ١٦١( وص )  ٢٥ - ١٨( لشيخنا حفظه اهللا ص " صفة الصالة " وانظر " . بيالسالم على الن: ، فصاروا يقولون 

  . بسند صحيح )  ١٢٠/  ٣٧٨/  ١" (الكبرى"هذه الرواية للنسائي في  - ٤

  . ، وفي سنده انقطاع )  ٣٥٦٢( رواه أحمد . ضعيف  - ٥

  . خر حديث ابن مسعود السابق يعني بمثل آ" إلى آخره : " وقوله )  ٤٠٣( رواه مسلم . صحيح  - ٦
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َملْ ، رِْجًال َيْدُعو ِيف َصَالتِِه  �مسََِع َرُسوُل اَللِه  {: قَاَل  �َوَعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعبَـْيٍد  -٣١٦
َحيَْمِد  

ِإَذا َصلى : " فـََقاَل ، ُمث َدَعاُه " َعِجَل َهَذا : " فـََقاَل  �نِيب وَملَْ ُيَصل َعَلى اَل، اَللَه  )١(
َرَواُه   }ُمث َيْدُعو ِمبَا َشاَء  �ُمث ُيَصلي َعَلى اَلنِيب ، رَبِه َوالثـَناِء َعَلْيِه  )٢(.  َأَحدُُكْم فـَْلَيْبَدْأ بَِتْحِميِد 

    )٣(.  َواْحلَاِكُم ، َواْبُن ِحباَن ، َصحَحُه اَلتـْرِمِذي وَ ، َوالثَالثَُة ، َأْمحَُد 

٣١٧-  ِه : قَاَل َبِشُري ْبُن َسْعدٍ  {: قَاَل  �َوَعْن َأِيب َمْسُعوٍد َاْألَْنَصارِيأََمَرنَا ! يَا َرُسوَل اَلل
اَللُهم َصل َعَلى : ُقوُلوا : " ُمث قَاَل ، َت َفَسكَ ؟ َفَكْيَف ُنَصلي َعَلْيَك ، اَللُه َأْن ُنَصلَي َعَلْيَك 

، َوَعَلى آِل ُحمَمٍد ، َوبَارِْك َعَلى ُحمَمٍد ، َكَما َصلْيَت َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ، َوَعَلى آِل ُحمَمٍد ، ُحمَمٍد 
يدٌ  َرَواُه ُمْسِلٌم   }َوالسَالُم َكَما َعلْمُتُكْم . جمَِيٌد  َكَما بَارَْكَت َعَلى آِل ِإبـْرَاِهيَم ِيف اَْلَعاَلِمَني إِنَك محَِ

  .)٤(   

َنا َعَلْيَك ِيف َصَالتَِنا ، َفَكْيَف ُنَصلي َعَلْيَك  {: َوزَاَد اِْبُن ُخَزْميََة ِفيِه      )٥(.    }ِإَذا َحنُْن َصليـْ

ِإَذا َتَشهَد َأَحدُُكْم فـَْلَيْسَتِعْذ بِاَللِه  { �ِه قَاَل َرُسوُل اَلل : قَاَل  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٣١٨
َنِة اَْلَمْحَيا ، َوِمْن َعَذاِب اَْلَقْربِ ، اَللُهم ِإين أَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب َجَهنَم : يـَُقوُل ، ِمْن أَْرَبٍع  َوِمْن ِفتـْ

َنِة اَْلَمِسيِح اَلدج ، َواْلَمَماِت      )٦(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }اِل َوِمْن َشر ِفتـْ

   )١(   }ِإَذا فـَرََغ َأَحدُُكْم ِمْن اَلتَشهِد َاْألَِخِري  {: َوِيف رَِوايٍَة ِلُمْسِلٍم 
                                                 

  . ، وهو وٕان كان وقع في رواية النسائي على هذا النحو إال إني أقطع بتحريفه ؛ ألن رواية النسائي سياقها غير هذا السياق كما سيأتي " يمجد : " إلى " األصلين " تحرف في  - ١

  . لخطأ السابق وهو من لوازم التحريف أو ا" بتمجيد " إلى " األصلين " تحرف في  - ٢

: " وقال الترمذي )  ٢٦٨و  ٢٣٠/  ١( ، والحاكم )  ١٩٦٠( ، وابن حبان )  ٣٤٧٧( ، والترمذي )  ٤٥ - ٤٤/  ٣( ، والنسائي )  ١٤٨١( ، وأبو داود )  ١٨/  ٦( رواه أحمد . صحيح  - ٣

" ، وفي )  ١٢٠٧/  ٣٨١ - ٣٨٠/  ١" ( الكبرى " وأما النسائي فلفظه في " . لم يحمد اهللا ولم يمجده : " حاكم وعند ال" . لم يحمد اهللا " بدل " لم يذكر اهللا " وعند أحمد " . حديث حسن صحيح 

عجلت أيها :  -وسلم صلى اهللا عليه-، فقال رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم- سمع رجًال يدعو في صالته لم يمجد اهللا ولم يصل على النبي  -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا " . " المجتبى

د اهللا ، وحمده ، وصلى على النبي  -صلى اهللا عليه وسلم-وسمع رسول اهللا :  -صلى اهللا عليه وسلم-المصلي ، ثم علمهم رسول اهللا  فقال رسول اهللا :  -صلى اهللا عليه وسلم-رجًال يصلي فمج

  " . وَسْل ُتْعَط . ادع ُتَجب :  -صلى اهللا عليه وسلم-

  ) .  ٤٠٥( رواه مسلم . صحيح  - ٤

  ". صلى اهللا عليك" ، وزاد )  ٧١١( رواه ابن خزيمة . حسن  - ٥

" ولفظه في . ، وهذا من أمره  -صلى اهللا عليه وسلم-إذ الحديث ليس فيه ، وٕانما الذي في البخاري من فعله  -رحمه اهللا-، وعزوه للبخاري وهم من الحافظ )  ٥٨٨( رواه مسلم . صحيح  - ٦

وهذه " . ومن فتنة المسيح الدجال. ومن فتنة المحيا والممات . ومن عذاب النار . اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر : يدعو  - صلى اهللا عليه وسلم-كان رسول اهللا ) : " ١٣٧٧" ( اري البخ

  . ، فهذا اللفظ هو المتفق عليه وليس الذي ذكره الحافظ ) ١٣١) ( ٥٨٨( الرواية عند مسلم 
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يِق  -٣١٩ دِه  { �َوَعْن َأِيب َبْكٍر اَلصُه قَاَل لَِرُسوِل اَللْمِين ُدَعاًء أَْدُعو بِِه ِيف  �أَنَعل
فَاْغِفْر ، َوَال يـَْغِفُر اَلذنُوَب ِإال أَْنَت ، اَللُهم ِإين ظََلْمُت نـَْفِسي ظُْلًما َكِثريًا : " قَاَل ُقْل . َصَالِيت 

    )٢(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }ِإنَك أَْنَت اَْلَغُفوُر اَلرِحيُم ، َواْرَمحِْين ، ِيل َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك 

: " َفَكاَن ُيَسلُم َعْن َميِيِنِه  �َصلْيُت َمَع اَلنِيب  {: قَاَل  �ِل ْبِن ُحْجٍر َوَعْن َوائِ  -٣٢٠
َرَواُه أَبُو    }اَلسَالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة اَللِه َوبـَرََكاتُُه : " َوَعْن ِمشَالِِه " اَلسَالم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة اَللِه َوبـَرََكاتُُه 

    )٣(.  َسَنٍد َصِحيٍح َداُوَد بِ 

: " َكاَن يـَُقوُل ِيف ُدبُِر ُكل َصَالِة َمْكُتوبٍَة   { �َأن اَلنِيب  �َوَعْن اَْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبٍة  -٣٢١
اَللُهم َال ، َشْيٍء َقِديٌر َوُهَو َعَلى ُكل ، َوَلُه َاحلَْْمُد ، َلُه اَْلُمْلُك ، َال ِإَلَه ِإال اَللُه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه 

َفُع َذا َاجلَْد ِمْنَك َاجلَْد ، َوَال ُمْعِطَي ِلَما َمنَـْعَت ، َماِنَع ِلَما أَْعطَْيَت      )٤(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }َوَال يـَنـْ

وُذ ِِن ُدبـَُر َكاَن يـَتَـعَ   �ِإن َرُسوَل اَللِه  {: قَاَل  �َوَعْن َسْعِد ْبِن َأِيب َوقاٍص  -٣٢٢
َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َأْن أَُرد ِإَىل أَْرَذِل ، اَللُهم ِإين أَُعوُذ ِبَك ِمْن اَْلُبْخِل َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َاجلُْْنبِ : " اَلصَالِة 
نـَْيا ، اَْلُعُمِر  َنِة اَلد     )٥(.  َرَواُه اَْلُبَخارِي   }ْربِ َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اَْلقَ ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتـْ

ِإَذا اِْنَصَرَف ِمْن َصَالتِِه ِاْستَـْغَفَر اَللَه  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَاَل  �َوَعْن ثـَْوبَاَن  -٣٢٣
َرَواُه ُمْسِلٌم   }َالِل َواْإلِْكَراِم تـََبارَْكَت يَا َذا اَجلَْ . اَللُهم أَْنَت اَلسَالُم َوِمْنَك اَلسَالُم : " َوقَاَل ، َثَالثًا 

  .)٦(    

َمْن َسبَح اَللَه ُدبـَُر ُكل َصَالٍة َثَالثًا  {: قَاَل  �َعْن َرُسوِل اَللِه  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -٣٢٤
َد اَللِه َثَالثًا َوَثَالِثَني ، َوَثَالِثَني  َوقَاَل َمتَاَم ، فَِتْلَك ِتْسٌع َوِتْسُعوَن ، َالِثَني وََكبـَر اَللُه َثَالثًا َوثَ ، َومحَِ

                                                                                                                                                                  
  ) .  ١٣٠) ( ٥٨٨( رواه مسلم . صحيح  - ١

  ) .  ٢٧٠٥( ، ومسلم )  ٨٣٤( رواه البخاري . صحيح  - ٢

  . في تسليمه عن الشمال ، وهو خطأ فاحش ، وٕان زعم بعضهم أنها زيادة صحيحة " وبركاته"زيادة " : البلوغ"وقع في المطبوع من : تنبيه ) . " ٩٩٧(رواه أبو داود . صحيح  - ٣

  ) .  ٥٩٣( ، ومسلم )  ٨٤٤( رواه البخاري  .صحيح  - ٤

  . ، وعنده أن سعدا كان يعلم َبِنيه هؤالء الكلمات كما يعلم المعلُم الغلمان الكتابَة )  ٢٨٢٢( رواه البخاري . صحيح  - ٥

  . استغفر اهللا . غفر اهللا است: تقول : كيف االستغفار ؟ قال : فقلت لألوزاعي : قال الوليد : ، وزاد )  ٥٩١( رواه مسلم . صحيح  - ٦



 بـُُلوُغ اَْلَمَراِم ِمْن َأِدلِة َاْألَْحَكاِم 

 66 

، َوُهَو َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر ، َوَلُه َاحلَْْمُد ، َلُه اَْلُمْلُك ، َال ِإَلَه ِإال اَللُه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه : اَْلِمائَِة 
   )١(.  َرَواُه ُمْسِلٌم   }اَْلَبْحِر  َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل زََبدِ ، ُغِفَرْت َلُه َخطَايَاُه 

    )٢(].  َأن اَلتْكِبَري أَْرَبٌع َوَثَالثُونَ : رَِوايٍَة ُأْخَرى َوفِي ]

َال : أُوِصيَك يَا ُمَعاُذ : " قَاَل لَُه  �َأن َرُسوَل اَللِه  { �َوَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل  -٣٢٥
، َرَواُه َأْمحَُد   }اَللُهم أَِعين َعَلى ذِْكرَِك َوُشْكرَِك َوُحْسِن ِعَباَدِتَك : تـَُقوُل  َتَدَعن ُدبـَُر ُكل َصَالٍة َأنْ 

    )٣(.  َوالنَساِئي ِبَسَنٍد َقِوي ، َوأَبُو َداُوَد 

ُدبـَُر ُكل َصَالٍة  َمْن قـََرَأ آيََة اَْلُكْرِسي  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن َأِيب أَُماَمَة  -٣٢٦
   )٤(.  َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن ، َرَواُه النَساِئي   }َمْكُتوبٍَة ملَْ َميْنَـْعُه ِمْن ُدُخوِل َاْجلَنِة ِإال اَْلَمْوُت 

 بَـرَاِينُه َأَحٌد  {: َوزَاَد ِفيِه اَلط٥(   }َوُقْل ُهَو اَلل(    

َصلوا َكَما رَأَيـُْتُموِين ُأَصلي  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �حلَُْوْيِرِث َوَعْن َماِلِك ْبِن ا -٣٢٧
{   ٦(.  َرَواُه اَْلُبَخارِي(    

ُهَما-ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ َوَعْن [-٣٢٨ َصل "  �قَاَل ِيلَ اَلنِيب  {: قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
    )٧(.  َرَواُه اَْلُبَخارِي   }فَِإْن ملَْ َتْسَتِطْع فـََعَلى َجْنٍب ، َتِطْع فـََقاِعًدا فَِإْن ملَْ َتسْ ، قَاِئًما 

                                                 
  ) .  ٥٩٧( رواه مسلم . صحيح  - ١

  . فهو خطأ. بأنها من حديث أبي هريرة " سبل السالم : " ، وأما قوله في )  ٥٩٦( وهي رواية كعب بن ُعجرة عند مسلم . صحيح  - ٢

. من طريق عقبة بن مسلم ، حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي ، عن الصنابحي ، عن معاذ به )  ٥٣/  ٣( ، والنسائي )  ١٥٢٢( ، وأبو داود )  ٢٤٥ - ٢٤٤/  ٦( رواه أحمد . صحيح  - ٣

عقيب  وعند أبي داود وأحمد" . بأبي أنت وأمي : " وزاد أحمد " وأنا أحبك يا رسول اهللا : " وعند النسائي وأحمد " يا معاذ واهللا إني ألحبك: " لمعاذ : -صلى اهللا عليه وسلم-وعندهم قول النبي 

  . وأوصى أبو عبد الرحمن عقبَة بن مسلم : زاد أحمد . وأوصى بذلك معاٌذ الصنابحي ، وأوصى الصنابحي أبا عبد الرحمن : الحديث 

مع الرد " األصل " حديث طرق وشواهد ذكرتها في ولل: قلت ) .  ٢٦١/  ٢" ( كما في الترغيب " كتاب الصالة " ، وابن حبان في )  ١٠٠" ( عمل اليوم والليلة " رواه النسائي في . صحيح  - ٤

  . الرد على ابن الجوزي 

  ) .  ١٠٢/  ١٠" ( المجمع " ، والهيثمي في )  ٢٦١/  ٢" ( الترغيب " وٕاسنادها جيد كما قال المنذري في )  ٧٥٣٢/  ١٣٤/  ٨" ( الكبير " هذه الزيادة للطبراني في  - ٥

  . ، تفرد البخاري بروايتها  -رضي اهللا عنه-هذه القطعة من حديث مالك بن الحويرث " : ه تنبي) . "  ٦٣١(رواه البخاري . صحيح  - ٦

  ) . ١١١٧(رواه البخاري . صحيح  - ٧
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 - فـََرَمى َِا ، َصلى َعَلى ِوَساَدٍة  -قَاَل ِلَمرِيٍض  �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن َجاِبٍر  -٣٢٩
َواْجَعْل ُسُجوَدَك َأْخَفَض ِمْن ، ال فََأْوِمْئ ِإميَاًء َوإِ ، َصل َعَلى اَْألَْرِض ِإْن ِاْسَتَطْعَت : " َوقَاَل 

َهِقي ِبَسَنٍد َقِوي َوَلِكْن َصحَح أَبُو َحامتٍِ َوقْـَفُه   }رُُكوِعَك      )١(.  َرَواُه اَْلبَـيـْ

  ُسُجوِد اَلسْهِو َوَغْريِِه بَاُب   

  

َنَة  -٣٣٠ ، َصلى ُِِم الظْهَر  �َأن اَلنِيب  { -للُه تـََعاَىل َعْنهُ َرِضَي اَ -َعْن َعْبِد اَللِه ْبِن ُحبَيـْ
َوانـَْتظََر اَلناُس ، َحىت ِإَذا َقَضى اَلصَالَة ، فـََقاَم اَلناُس َمَعُه ، وَملَْ َجيِْلْس ، فـََقاَم ِيف اَلرْكَعتَـْنيِ اَْألُولَيَـْنيِ 

َعُة   }ُمث َسلَم ، قـَْبَل َأْن ُيَسلَم ، َوَسَجَد َسْجَدتـَْنيِ . َكبـَر َوُهَو َجاِلٌس ، َتْسِليَمُه  ، َأْخَرَجُه اَلسبـْ
 ٢(.  َوَهَذا َلْفُظ اَْلُبَخارِي(   

ْسِلٍم 
ُ
 َمَكاَن َما َنِسَى ِمنَ ، ُيَكبـُر ِيف ُكل َسْجَدٍة َوُهَو َجاِلٌس َوَسَجَد اَلناُس َمَعُه  {: َوِيف رَِوايٍَة مل

    )٣(   }اْجلُُلوِس 

ِإْحَدى َصَالِيت  �َصلى اَلنِيب  {: قَاَل  -َرِضَي اَللُه تـََعاَىل َعْنهُ -َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -٣٣١
ِم اَْلَمْسِجِد ، ُمث َسلَم ، رَْكَعتَـْنيِ  )٤(اَْلَعِشّيِ    قَاَم ِإَىل َخَشَبٍة ِيف ُمَقد َها فـََوَضَع َيَدُه عَ ، ُمث َوِيف ، َليـْ

الصَالُة  )٥(.  أَُقِصَرْت : فـََقاُلوا ، َوَخرََج َسَرَعاُن اَلناِس ، فـََهابَا َأْن ُيَكلَماُه ، اَْلَقْوِم أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر 
 ، ِيبِه : فـََقاَل ، َذا اَْلَيَدْيِن  �َوَرُجٌل َيْدُعوُه اَلنَملْ : " فـََقاَل ؟ ِصَرْت أََنِسيَت أَْم قُ ، يَا َرُسوَل اَلل

                                                 
" العلل " ه أبو حاتم ، فقال ولده في لكن أعل. ، من طريق أبي بكر الحنفي ، حدثنا سفيان الثوري ، عن أبي الزبير ، عن جابر به )  ٤٣٥٩" ( المعرفة " رواه البيهقي في . صحيح مرفوعا  - ١

دخل على مريض وهو يصلي على وسادة ؟ قال  - صلى اهللا عليه وسلم-ُسِئَل أبي عن حديث رواه أبي بكر الحنفي ، عن الثوري ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن النبي ) :  ٣٠٧/  ١١٣/  ١(

" وذكر الحافظ في " . ليس بشيء ، هو موقوف : فقال . فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري هذا الحديث مرفوعا : فقيل له . إنه دخل على مريض : إنما هو عن جابر قوله . هذا خطأ : 

هدان من حديث ابن عمر وابن ، وشا" مسنده " وللحديث طريق آخر عند أبي يعلى في : قلت . أال وهو عبد الوهاب بن عطاء  - ولم أره  -متاِبعا ثالثا لهما عند البزار )  ٢٢٦/  ١" ( التلخيص 

  . ، فالحديث صحيح والحمد هللا " باألصل " عباس كما تجد ذلك 

) .  ٣٤٦و  ٣٤٥/  ٥( ، وأحمد )  ١٢٠٦( ، وابن ماجه )  ٣٩١( ، والترمذي )  ٢٠ - ١٩/  ٣( ، والنسائي )  ١٠٣٤( ، وأبو داود )  ٥٧٠( ، ومسلم )  ٨٢٩( رواه البخاري . صحيح  - ٢

  " . حسن صحيح " مذي وقال التر 

  ) .  ١٢٣٠( ، كما أنها أيضا رواية البخاري )  ٨٦) ( ٥٧٠(هذه الرواية عند مسلم  - ٣

  . إما الظهر وٕاما العصر : وفي مسلم . وأكثر ظني أنها العصر : قال محمد بن سيرين : عند البخاري  - ٤

  " . أقصرت : " في البخاري  - ٥



 بـُُلوُغ اَْلَمَراِم ِمْن َأِدلِة َاْألَْحَكاِم 

 68 

َفَسَجَد ِمْثَل ، ُمث َكبـَر ، َفَصلى رَْكَعتَـْنيِ ُمث َسلَم ، َقْد َنِسيُت ، بـََلى : فـََقاَل " أَْنَس وَملَْ تـُْقَصْر 
أَْو ، َد ِمْثَل ُسُجوِدِه َفَسجَ ، َفَكبـَر ، ُمث َوَضَع رَْأَسُه ، ُمث َرَفَع رَْأَسُه َفَكبـَر  [أَْو َأْطَولَ ، ُسُجوِدِه 

   )٢(.  َواللْفُظ لِْلُبَخارِي ، ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }ُمث َرَفَع رَْأَسُه وََكبـَر  )١(.   ]َأْطَوَل 

   )٣(.    }َصَالُة اَْلَعْصِر  {: َوِيف رَِوايٍَة ِلُمْسِلٍم 

   )٤(.    }َأْي نـََعْم : فََأْوَمُئوا " ؟ َأَصَدَق ُذو اَْلَيَدْيِن  {: فـََقاَل ، َوِألَِيب َداُوَد 

   )٥(.  فـََقاُلوا : َلِكْن بَِلْفِظ " اَلصِحيَحْنيِ " َوِهَي ِيف 

    )٦(.    }وََملْ َيْسُجْد َحىت يـَقَنُه اَللُه تـََعاَىل َذِلَك  {: َوِهَي ِيف رَِوايٍَة َلُه 

َفَسَها ، َصلى ِِْم  �َأن اَلنِيب  { -لُه تـََعاَىل َعْنهُ َرِضَي اَل-َوَعْن ِعْمرَاَن ْبِن ُحَصْنيٍ  -٣٣٢
َواْحلَاِكُم َوَصحَحُه ، َواَلتـْرِمِذي َوَحسَنُه ، َرَواُه أَبُو َداُوَد   }ُمث َسلَم ، ُمث َتَشهَد ، َفَسَجَد َسْجَدتـَْنيِ 

  .)٧(    

٣٣٤-  ِه : قَاَل  � َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِيَأَحدُُكْم ِيف َصَالتِِه  { �قَاَل َرُسوُل اَلل ِإَذا َشك
َقَن ؟ فـََلْم َيْدِر َكْم َصلى أَْثَالثًا أَْو أَْربـًَعا ،  ُمث َيْسُجُد ، فـَْلَيْطرَِح الشك َوْلَيْنبِ َعَلى َما اْستَـيـْ

                                                 
  . من البخاري  سقطت من األصلين واستدركتها - ١

  ) .  ٥٧٣( ، ومسلم )  ١٢٢٩( رواه البخاري . صحيح  - ٢

  ) .  ٩٩) (  ٥٧٣( مسلم  - ٣

  ) .  ١٠٠٨( رواه أبو داود . صحيح  - ٤

  ) .  ٩٩) (  ٥٧٣( ، ومسلم )  ١٢٢٨( البخاري . صحيح  - ٥

  . كير ، خاصة عن األوزاعي ، وهذا منها في سنده محمد بن كثير بن أبي عطاء يروي منا) ١٠١٢(منكر رواه أبو داود  - ٦

شاذ تفرد به " ثم تشهد: " اإلسناد صحيح ، إال أن قوله : قلت " . حسن غريب صحيح : " وقال الترمذي )  ٣٢٣/  ١( ، والحاكم )  ٣٩٥( ، والترمذي )  ١٠٣٩( رواه أبو داود . شاذ  - ٧

/  ٣" ( األوسط " وقال ابن المنذر في " . زيادة أشعت شاذة ) : "  ٩٩/  ٣" ( الفتح " فقال الحافظ في . ك ردها غير واحد من أهل العلم أشعت بن عبد الملك الحمراني ، فلم يذكرها غيره ، ولذل

" مران هذا لكنهما ال يثبتان كما هو مبين وذهب إلى ذلك غيرهما أيضا، وجاء التشهد في ثبوت السهو في خبرين غير خبر ع. يعني التشهد في ثبوت السهو : قلت " ال أحسب يثبت ) : "  ٣١٧

  " . باألصل 
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َوِإْن َكاَن َصلى َمتَاًم ا  ، َصَالتَُه  )١(  ]َلُه  [لى َمخْساً َشَفْعنَ فَِإْن َكاَن صَ ، َسْجَدتـَْنيِ قـَْبَل َأْن ُيَسلَم 
    )٣(.  َرَواُه ُمْسِلٌم   }" َكانـََتا تـَْرِغيًما لِلشْيطَانِ   )٢(

يَا َرُسوَل : فـََلما َسلَم ِقيَل َلُه  �َصلى َرُسوُل اَللِه  {: قَاَل  �َوَعِن اْبِن َمْسُعوٍد  - ٣٣٥
فـَثـََىن : قَاَل ، َصلْيَت َكَذا : قَاُلوا  )٤(" .  ؟ َوَما َذِلَك : " قَاَل ؟ َأَحَدَث ِيف اَلصَالِة َشْيٌء ، للِه اَ 

َلَة  َنا ِبَوْجِهِه فـََقاَل ، ُمث َسلَم ، َفَسَجَد َسْجَدتـَْنيِ ، رِْجَلْيِه َواْستَـْقَبَل اَْلِقبـْ َلْو  ِإنهُ : " ُمث أَقْـَبَل َعَليـْ
َا أَنَا َبَشٌر أَْنَسى َكَما تـَْنَسْوَن ، َحَدَث ِيف اَلصَالِة َشْيٌء أَنـَْبْأُتُكْم بِِه  ُروِين ، َوَلِكْن ِإمنفَِإَذا َنِسيُت َفذَك

ُمتـَفٌق   }ْجَدتـَْنيِ ُمث لَِيْسُجْد سَ ، فْليُِتم َعَلْيِه ، َوِإَذا َشك َأَحدُُكْم ِيف َصَالتِِه فـَْلَيَتَحر اَلصَواَب ، 
   )٥(.  َعَلْيِه 

 َوِيف رَِوايٍَة لِْلُبَخارِي :}  ْم ، فـَْليُِتمُيَسل َيْسُجْد ، ُمث ٦(.    }ُمث(   

    )٧(   }َسَجَد َسْجَدَيتْ اَلسْهِو بـَْعَد اَلسَالِم َواْلَكَالِم  �َأن اَلنِيب  {: َوِلُمْسِلٍم 

َمْن َشك  {: ِمْن َحِديِث َعْبِد ْبِن َجْعَفٍر َمْرُفوعًا ؛ َوالنَساِئي ، َوَأِيب َداُوَد ، َد َوِألَمحَْ  - ٣٣٦
    )٨(.  َوَصحَحُه اِْبُن ُخَزْميََة   }فـَْلَيْسُجْد َسْجَدتـَْنيِ بـَْعَدَما ُيَسلُم ، ِيف َصَالتِِه 

فـََقاَم ِيف ، ِإَذا َشك َأَحدُُكْم  {قَاَل  �َرُسوَل اَللِه َأن  �َوَعِن اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة  - ٣٣٧
َوِإْن ملَْ َيْسَتِتْم قَاِئًما فـَْلَيْجِلْس َوَال َسْهَو ، َوْلَيْسُجْد َسْجَدتـَْنيِ ، فـَْلَيْمِض ، فَاْسَتَتم قَاِئًما ، اَلرْكَعتَـْنيِ 

اَرُقْطِين ،  َواْبُن َماَجهْ ، َرَواُه أَبُو َداُوَد   }َعَلْيِه  ْفُظ َلُه ِبَسَنٍد َضِعيٍف ، َواَلد١(.  َوالل(    

                                                 
  " . الشرح " و " البلوغ " وهي موجودة في المطبوع من " سقطت من األصلين ، واستدركتها من الصحيح  - ١

  ". إتماما ألربع : " في مسلم  - ٢

  . وٕاهانته وٕاذالله . رده خاسئا : د إلصاقا ألنفه بالتراب ، والمرا: أي : وترغيما ) .  ٥٧١( رواه مسلم . صحيح  - ٣

  " . وما ذاك " : " الصحيحين " كذا باألصلين وفي  - ٤

  . وهو ما اعتبره الحافظ رواية للبخاري " ثم ليسلم : " ، واللفظ لمسلم ، إذ في البخاري زيادة )  ٥٧٢( ، ومسلم ) ٤٠١(رواه البخاري . صحيح  - ٥

  ) . فتح  / ٥٠٤/ ١( رواه البخاري . صحيح  - ٦

  ) .  ٩٥) (  ٥٧٢( وهذه الرواية في مسلم برقم . صحيح  - ٧

 -رحمه اهللا-، بسند ضعيف ، وٕان حاول الشيخ أحمد شاكر )  ١٠٣٣( ، وابن خزيمة )  ٣٠/  ٣( ، والنسائي ) ١٠٣٣( ، وأبو داود )  ٢٠٦ - ٢٠٥و  ٢٠٥/  ١( رواه أحمد . ضعيف  - ٨

  . بيان ذلك " األصل " ، وفي )  ١٧٤٧( توثيق رجاله ، ومن َثم تصحيحه 
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٣٣٨ -  ِيبُه َعِن النَماَم َسْهٌو فَِإْن  {: قَاَل  �َوَعْن ُعَمَر َرِضَي اَلل لَْيَس َعَلى َمْن َخَلَف َاْإلِ
َماُم فـََعَلْيِه َوَعَلى َمْن َخْلَفهُ  َهِقي ِبَسَنٍد َضِعيٍف َرَواُه اَْلبَـز   }" َسَها َاْإلِ     )٢(.  اُر َواْلبَـيـْ

َرَواُه   }ِلُكل َسْهٍو َسْجَدتَاِن بـَْعَدَما ُيَسلُم  {: قَاَل  �َأن اَلنِيب  �َوَعْن ثـَْوبَاَن  - ٣٣٩
    )٣(.  َواْبُن َماَجْه ِبَسَنٍد َضِعيٍف ، أَبُو َداُوَد 

  َفْصــٌل   

  

ِإَذا اَلسَماُء اِْنَشقْت : ( ِيف  �َسَجْدنَا َمَع َرُسوِل اَللِه  {: قَاَل  �رََة َوَعْن َأِيب ُهَريْـ  - ٣٤٠
    )١(.  َرَواُه ُمْسِلٌم   }) اِقْـَرْأ بِاْسِم رَبَك : ( و ، ) 

                                                                                                                                                                  
، وٕانما قال الحافظ ما قال؛ ألن مدار الحديث عندهم على جابر الجعفي ، وهو )  ٢/  ٣٧٩ - ٣٧٨/  ١( ، والدارقطني )  ١٢٠٨( ، وابن ماجه )  ١٠٣٦( رواه أبو داود . ضعيف جدا  - ١

شرح معاني " على متابع لجابر الجعفي عند الطحاوي في  -حفظه اهللا-وقف شيخنا " : تنبيه " . " ن جابر الجعفي إال هذا الحديث وليس في كتابي ع" : " السنن " وقال أبو داود في . متروك 

( الحديث رواه الطحاوي : قلت " . يرها وتلك فائدة عزيزة ال تكاد تجدها في كتب التخريجات ككتاب الزيلعي والعسقالني فضًال عن غ" : " اإلرواء " وصححه من هذا الطريق ، ثم قال في " اآلثار

صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام من الركعتين : حدثنا أبو عامر ، عن إبراهير بن طهمان ، عن المغيرة بن شبيل ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : حدثنا ابن مرزوق ، قال : فقال )  ٤٤٠/  ١

فاستوى :  -صلى اهللا عليه وسلم-صلى بنا رسول اهللا : فمضى في صالته فلما قضى صالته وسلم سجد سجدتين وهو جالس ، ثم قال " اهللا سبحان : " فأومأ ، وقال . سبحان اهللا : قائما فقلنا 

جلس ، وليس عليه سجدتان ، فإن إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس ، فإن لم يستتم قائما ، فلي: " قائما من جلوسه ، فمضى في صالته ، فلما قضى صالته سجد سجدتين وهو جالس ، ثم قال 

ولكنه في الظاهر فقط ، وٕاال فإنني في شك كبير من ذلك ؛ ألن إبراهيم : أقول  -كما جزم بذلك شيخنا  -وهذا سند صحيح " . استوى قائما ، فليمض في صالته ، وليسجد سجدتين وهو جالس 

ُيالحظ أنهم يذكرون جابر بن يزيد الجعفي في شيوخ ابن طهمان ، وفي تالميذ المغيرة ، بينما ال نجد في شيوخ ابن طهمان  بن طهمان ال تعرف له رواية عن مغيرة بن شبيل ، ومن كتب التراجم

السند إما من الناسخ أو من الطابع فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحديث مداره على جابر الجعفي ، علمنا أن خطأ وقع في هذا . ذكرا للمغيرة بن شبيل ، وال نجد في تالميذ المغيرة ذكرا البن طهمان 

  . واهللا أعلم . وذلك بسقوط الجعفي ، وٕاما من شيخ الطحاوي فإنه مع ثقته كان يخطئ وال يرجع 

وهو ضعيف جدا ، : قلت " . ام كافيه وٕان سها من خلف اإلمام فليس عليه سهو ، واإلم: "وزاد )  ١/  ٣٧٧/  ١( معلقا ، رواه الدارقطني مسندا )  ٣٥٢/  ٢( رواه البيهقي . ضعيف جدا  - ٢

وأخيرا " إن ابن معين كذبه : متروك ، وكان يدلس عن الكذابين ، ويقال : " إن لم يكن موضوعا ، ففي سنده أبو الحسين المديني وهو مجهول ، وفيه أيضا خارجة بن مصعب ، قال عنه الحافظ 

َمْعزوا للترمذي ، وهو خطأ فاحش ، وليس ذلك " سبل السالم " البلوغ ، " ومما تجدر اإلشارة إليه أن الحديث وقع في المطبوع من . ، فاهللا أعلم  زوائد البزار ، وال ذكره الهيثم"لم أجد الحديث في : 

" وأيضا خرجه الحافظ في " . ي والبزار كما في بلوغ المرام أخرجه البيهق: " من الحافظ ، وٕانما من غيره يقينا ؛ وذلك لصحة األصول التي لدي ؛ وألن الطيب آبادي قال في التعليق المغني 

  . فلم يذكر الترمذي )  ٦/  ٢" ( التلخيص 

نفير من طريق إسماعيل بن عياش ، عن عبيد اهللا بن عبيد الكالعي ، عن زهير بن سالم العنسي ، عن عبد الرحمن بن جبير بن ) ١٢١٩(، وابن ماجه ) ١٠٣٨(رواه أبو داود . ضعيف  - ٣

إذا : ألن في إسناده إسماعيل بن عياش ، وفيه مقال وخالف ، قال البخاري : "بسند ضعيف بقوله : والزيادة في السنن ألبي داود وعقب الصنعاني على قول الحافظ . ، عن ثوبان به ] عن أبيه [

" الجوهر النقي " وبمثل هذا رد ابن التركماني على البيهقي كما في " . ن ، فتضعيف الحديث به فيه نظر فصحيح ، وهذا الحديث من روايته عن الشاميي -الشاميين : يعني  -حدث عن أهل بلده 

ن ولم حمصي منكر الحديث ، روى عن ثوبا: " سلمنا بذلك ، وأن إسماعيل بن عياش ليس علة الحديث ، ولكن علته زهير بن سالم العنسي ، فقد قال عنه الدارقطني : قلت ) .  ٣٣٨/  ٢( ، 

  " . يسمع منه
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ُهَما-َوَعْن اِْبِن َعباٍس  - ٣٤١ ، سُجوِد لَْيَسْت ِمْن َعَزاِئِم اَل) ص (  {: قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
    )٢(.  َرَواُه اَْلُبَخارِي   }َيْسُجُد ِفيَها  �َوَقْد رَأَْيُت َرُسوَل اَللِه 

    )٣(.  َرَواُه اَْلُبَخارِي   }َسَجَد بِالنْجِم  �َأن اَلنِيب  {: َوَعْنُه  -٣٤٢

  }فـََلْم َيْسُجْد ِفيَها ، اَلنْجَم  � قـََرْأُت َعَلى اَلنِيب  {: قَاَل  �َوَعْن زَْيِد ْبِن ثَاِبٍت  -٣٤٣
    )٤(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه 

َرَواُه أَبُو .   }ُفضَلْت ُسورَُة َاحلَْج ِبَسْجَدتـَْنيِ  {: قَاَل  �َوَعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن  -٣٤٤
   )٥(" .  اَْلَمَراِسيِل " َداُوَد ِيف 

َفَمْن َملْ  {: َوزَاَد ، ْرِمِذي َمْوُصوًال ِمْن َحِديِث ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َواَلتـ ، َوَرَواُه َأْمحَُد  - ٣٤٥
    )٦(.  َوَسَنُدُه َضِعيٌف   }َفَال يـَْقَرْأَها ، َيْسُجْدُمهَا 

،  يَا أَيـَها اَلناُس ِإنا َمنُر بِالسُجوِد َفَمْن َسَجَد فـََقْد َأَصابَ  {: قَاَل  �َوَعْن ُعَمَر  -٣٤٦
ملَْ يـَْفِرْض اَلسُجوَد  ]تـََعاَىل  [ِإن اَللهَ  {: َوِفيِه . َرَواُه اَْلُبَخارِي .   }َوَمْن ملَْ َيْسُجْد َفَال ِإْمثَ َعَلْيِه 

    )٨(.  اَْلُمَوطأِ " َوُهَو ِيف  )٧(.    }ِإال َأْن َنَشاَء 
                                                                                                                                                                  

  ) .  ١٠٨) (  ٥٧٨( رواه مسلم . صحيح  - ١

  ) .  ١٠٦٩( رواه البخاري . صحيح  - ٢

  " . وسجد معه المسلمون ، والمشركون ، والجن ، واإلنس : " وزاد )  ١٠٧١( رواه البخاري . صحيح  - ٣

  ) .  ٥٧٧( ؛ ومسلم ) فتح /  ٥٥٤/  ٢( رواه البخاري . صحيح  - ٤

فذكره : قال  -صلى اهللا عليه وسلم-من طريق معاوية بن صالح ، عن عامر بن جشيب ، عن خالد بن معدان ؛ أن رسول اهللا )  ٧٨" ( المراسيل " رواه أبو داود في . سل حسن اإلسناد مر  - ٥

  " . وقد أسند ، وال يصح " : " المراسيل " ، وقال أبو داود في 

: قلت " . هذا حديث ليس إسناده بالقوي : " قال الترمذي . من طريق ابن لهيعة ، عن مشرح بن هاعان ، عن عقبة ، به )  ٥٧٨( ، والترمذي )  ١٥٥و  ١٥١/  ٤( رواه أحمد . ضعيف  - ٦

لة الحديث وهي تفرد ابن لهيعة برفعه ، وأن وغفل عن ع: بأنه جاء من رواية أحد العبادلة عن ابن لهيعة وهي رواية صحيحة  -متعقبا ألبي داود  -وحاول شعيب األرنؤوط تقوية الحديث 

" : " المجروحين " وقال في " . يخطئ ويخالف " : " الثقات " الصحيح فيه اإلرسال ، والوقف ، ثم أيضا في السند مشرح بن هاعان ، وهو وٕان كان وثقه ابن معين ، إال أن ابن حبان قال في 

، لكنه ) ٣٢٤/ ١" (المشكاة "ومثله أيضا فعل شيخنا في " . عليها ، والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات ، واالعتبار بما وافق الثقات يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير ال يتابع 

  ! .  بسنوات" المراسيل"طبع بعد " ضعيف السنن"، ومن يدري لعل شعيبا ظل على تقيده للشيخ في رأيه األول، إذ " ضعيف السنن"عاد فضعفه في 

  " . يشاء : " إلى " أ " تحرف في  - ٧

قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل ، حتى إذا جاء السجدة نزل  -رضي اهللا عنه-، من طريق ربيعة بن عبد اهللا بن الهدير ؛ أن عمر بن الخطاب )  ١٠٧٧( رواه البخاري . صحيح  - ٨

- إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فال إثم عليه ، ولم يسجد عمر ! يا أيها الناس : قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال فسجد وسجد الناس ، حتى إذا كانت الجمعة القابلة 
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َنا اَْلُقْرآَن  �َكاَن اَلنِيب   {:  ]قَاَل  [ -َماَرِضَي اَللُه َعنـْهُ -َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  - ٣٤٧ ، يـَْقَرأُ َعَليـْ
    )١(.  َرَواُه أَبُو َداُوَد ِبَسَنٍد ِفيِه ِلِنيٌ   }َوَسَجْدنَا َمَعُه ، َوَسَجَد ، َكبـَر ، فَِإَذا َمر بِالسْجَدِة 

َرَواُه   }ِإَذا َجاَءُه أَْمٌر َيُسرُه َخر َساِجداً لِلِه  َكانَ   { �َأن اَلنِيب  �َوَعْن َأِيب َبْكَرَة  - ٣٤٨
 َساِئيالن ٢(.  َاْخلَْمَسُة ِإال(    

ُمث َرَفَع ، فََأطَاَل اَلسُجوَد  �َسَجَد اَلنِيب  {: قَاَل  �َوَعْن َعْبِد اَلرْمحَِن ْبِن َعْوٍف  -٣٤٩
َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم ، َرَواُه َأْمحَُد   }" َفَسَجْدت لِلِه ُشْكًرا، فـََبشَرِين ، يَل آتَاِين ِإن ِجربِْ : " رَْأَسُه َوقَاَل 

  .)٣(    

ُهَما-َوَعْن اَْلبَـَراِء ْبِن َعاِزٍب  - ٣٥٠  - بـََعَث َعِليا ِإَىل اَْلَيَمِن  �َأن اَلنِيب  { -َرِضَي اَللُه َعنـْ
اَْلِكَتاَب َخر  �فـََلما قـََرَأ َرُسوُل اَللِه ، بِِإْسَالِمِهْم  �َفَكَتَب َعِلي : قَاَل  -َفذََكَر َاحلَِْديَث 

َهِقي   }َساِجًدا     )٤(.  َرَواُه اَْلبَـيـْ

 ٥(.  َوَأْصُلُه ِيف اَْلُبَخارِي(    

  َصَالِة اَلتَطوِع بَاُب   
                                                                                                                                                                  

بنحوه ورجاله ثقات إال أنه منقطع بين عروة  ) ١٦/  ٢٠٦/  ١" ( الموطأ " وهو في " . إن اهللا لم يفرض السجود إال أن نشاء :  -رضي اهللا عنهما-وزاد نافع ، عن ابن عمر .  -رضي اهللا عنه

  . بن الزبير وبين عمر بن الخطاب 

" َكبرَ " قال أبو داود يعجبه ألنه . وكان الثوري يعجبه هذا الحديث : قال عبد الرازق : من طريق عبد اهللا العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر به ، وزاد )  ١٤١٣( رواه أبو داود . ضعيف  - ١

نعم : قلت " . وخرجه الحاكم من رواية العمري أيضا ، لكن وقع عنده مصغرا ، وهو الثقة ) : "  ٩/  ٢" ( التلخيص " وهذه اللفظة منكرة تفرد بها العمري ، وهو ضعيف ، وقال الحافظ في : قلت 

: وقال الحاكم . ولكن ليس فيه المتابعة على لفظ التكبير " . ن فربما مر بسجدة فيسجد ونسجد معه فيقرأ القرآ -صلى اهللا عليه وسلم-كنا نجلس عند النبي : " ولفظه )  ٢٢٢/  ١( رواه الحاكم 

من طريق )  ٥٧٥( ، ومسلم )  ١٠٧٥( رواه البخاري : قلت . خارج الصالة سنة عزيزة  -صلى اهللا عليه وسلم-صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وسجود الصحابة بسجود رسول اهللا 

في . القرآن ، فيمر بالسجدة فيسجد بنا ، حتى ازدحمنا عنده ، حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه  -صلى اهللا عليه وسلم-ربما قرأ رسول اهللا : اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال  عبيد

  . واللفظ لمسلم . غير صالة 

وهو وٕان كان ضعيف السند إال أنه يشهد له أحاديث أخر منها ما ذكره )  ٤٥/  ٥( ، وأحمد )  ١٣٩٤( ، وابن ماجه )  ١٥٧٨( ، والترمذي )  ٢٧٧٤( رواه أبو داود . صحيح بشواهده  - ٢

" مذكورة بالتفصيل في  ، وكل هذه األحاديث واآلثار - رضي اهللا عنهم-المؤلف عن عبد الرحمن بن عوف والبراء ، ومنها عن أنس ، وسعد بن أبي وقاص ، وجابر وغيرهم ، وفعله بعد الصحابة 

  " . األصل

  ) .  ٥٥٠/  ١( ، والحاكم )  ١٩١/  ١( رواه أحمد . انظر ما قبله . صحيح  - ٣

  " . فلم يسقه بتمامه ، وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه ... أخرج البخاري صدر هذا الحديث : " وقال )  ٣٦٩/  ٢( رواه البيهقي . انظر ما قبله . صحيح  - ٤

  " . الفتح " كما قال الحافظ في " سنن البيهقي " ووقع في رواية اإلسماعيلي مثل ما وقع في ) فتح /  ٦٥/  ٨( انظر  - ٥
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. َسْل  �قَاَل ِيل اَلنِيب  {: قَاَل  -ِرَضى اَللُه َعْنهُ -ِمي َعْن رَبِيَعَة ْبِن َكْعٍب اْألَْسلَ  - ٣٥١
َر َذِلَك : فـََقاَل . َأْسأَُلَك ُمَرافـََقَتَك ِيف َاْجلَنِة : فـَُقْلُت  فََأِعين : " قَاَل ، ُهَو َذاَك : قـُْلُت ؟ ، َأَوَغيـْ

    )١(.   َرَواُه ُمْسِلمٌ   }َعَلى نـَْفِسَك ِبَكثْـَرِة اَلسُجوِد 

ُهَما-َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  - ٣٥٢ : َعْشَر رََكَعاٍت  �َحِفْظُت ِمْن اَلنِيب  {: قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
ْلِعَشاِء ِيف َورَْكَعتَـْنيِ بـَْعَد اَ ، َورَْكَعتَـْنيِ بـَْعَد اَْلَمْغِرِب ِيف بـَْيِتِه ، َورَْكَعتَـْنيِ بـَْعَدَها ، رَْكَعتَـْنيِ قـَْبَل اَلظْهِر 

   )٢(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }َورَْكَعتَـْنيِ قـَْبَل اَلصْبِح ، بـَْيِتِه 

    )٣(.    }َورَْكَعتَـْنيِ بـَْعَد َاجلُْْمَعِة ِيف بـَْيِتِه  {: َوِيف رَِوايٍَة َهلَُما 

    )٤(   }ْنيِ َخِفيَفتَـْنيِ َكاَن ِإَذا طََلَع اَْلَفْجُر َال ُيَصلي ِإال رَْكَعتَـ   {: َوِلُمْسِلٍم  -٣٥٣

َها-َوَعْن َعاِئَشَة  - ٣٥٤ َكاَن َال َيدَُع أَْربـًَعا قـَْبَل اَلظْهِر   { �َأن اَلنِيب :  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
    )٥(.  َرَواُه اَْلُبَخارِي   }َورَْكَعتَـْنيِ قـَْبَل اَْلَغَداِة 

َها قَاَلْت  - ٣٥٥ َعَلى َشْيٍء ِمْن اَلنـَواِفِل َأَشد تـََعاُهًدا ِمْنُه َعَلى  �اَلنِيب  ملَْ َيُكنْ  {: َوَعنـْ
    )٦(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }رَْكَعَيتْ اَْلَفْجِر 

نـَْيا َوَما ِفيَها  {: َوِلُمْسِلٍم  - ٣٥٦ ٌر ِمْن اَلد     )٧(   }رَْكَعَتا اَْلَفْجِر َخيـْ

                                                 
  ) .  ٤٨٩( رواه مسلم . صحيح  - ١

  . ، واللفظ للبخاري )  ٧٢٩( ، ومسلم )  ١١٨٠( رواه البخاري . صحيح  - ٢

  . وساقها الحافظ بالمعنى )  ٧٢٩( م ، ومسل)  ٩٣٧( رواه البخاري . صحيح  - ٣

  ) .  ١١٨١( من حديث حفصة ، وبنحوه البخاري أيضا )  ٨٨) (  ٧٢٣( رواه مسلم . صحيح  - ٤

  ) .  ١١٨٢( رواه البخاري . صحيح  - ٥

  . واللفظ للبخاري )  ٩٤) (  ٧٢٤( ، ومسلم )  ١١٦٩( رواه البخاري . صحيح  - ٦

  .  -رضي اهللا عنها-، عن عائشة  ) ٧٢٥( رواه مسلم . صحيح  - ٧
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٣٥٧-  َحِبيَبَة أُم َها-اَْلُمْؤِمِنَني  َوَعْن أُم  {: يـَُقوُل  �مسَِْعَت اَلنِيب : قَاَلْت  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َلٍة ُبِينَ لَُه ِِن بـَْيٌت ِيف َاْجلَنِة  " َوِيف رَِوايٍَة . َرَواُه ُمْسِلٌم   }َمْن َصلى اِثـَْنَتا َعْشَرَة رَْكَعًة ِيف يـَْوٍم َولَيـْ

   )١(" .  َتَطوًعا

َورَْكَعتَـْنيِ بـَْعَد اَْلَمْغِرِب ، أَْربـًَعا قـَْبَل اَلظْهِر َورَْكَعتَـْنيِ بـَْعَدَها  {: َوزَاَد ، َولِلتـْرِمِذي َحنُْوُه  - ٣٥٨
    )٢(   }َورَْكَعتَـْنيِ قـَْبَل َصَالِة اَْلَفْجِر ، َورَْكَعتَـْنيِ بـَْعَد اَْلِعَشاِء ، 

َمْن َحاَفَظ َعَلى أَْرَبٍع قـَْبَل اَلظْهِر َوأَْرَبٍع بـَْعَدَها َحرَمُه اَللُه َعَلى  {: َولِْلَخْمَسِة َعنـَْها  - ٣٥٩
    )٣(   }اَلناِر 

ُهَما-َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  - ٣٦٠ َرِحَم اَللُه ِاْمرَأً  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
    )٤(.  َواْبُن ُخَزْميََة َوَصحَحُه ، َوأَبُو َداُوَد َواَلتـْرِمِذي َوَحسَنُه ، َرَواُه َأْمحَُد   }ْصِر َصلى أَْربـًَعا قـَْبَل اَْلعَ 

)٤(    
٣٦١ -  ٍل اْلُمَزِينِه ْبِن ُمَغفَوَعْن َعْبِد اَلل�  ِيبوا قـَْبَل اَْلَمْغِرِب  {: قَاَل  �َعْن اَلنَصل ،

َرَواُه   }َكرَاِهَيَة َأْن يـَتِخَذَها اَلناُس ُسنًة " ِلَمْن َشاَء : " ُمث قَاَل ِيف اَلثالِثَِة " ِرِب َصلوا قـَْبَل اَْلَمغْ 
 ٥(.  اَْلُبَخارِي(   

    )٦(   }َصلى قـَْبَل اَْلَمْغِرِب رَْكَعتَـْنيِ  �َأن اَلنِيب  {: َوِيف رَِوايَِة اِْبِن ِحباَن 

                                                 
  ) .  ٧٢٨(رواه مسلم . صحيح  - ١

  " . حسن صحيح: "من حديث أم حبيبة وقال )  ٤١٥( رواه الترمذي . صحيح  - ٢

  . أم حبيبة ، وله طرق مفصلة باألصل  من حديث)  ٣٢٦/  ٦( ، وأحمد )  ١١٦٠( ، وابن ماجه )  ٤٢٧( ، والترمذي )  ٢٦٦/  ٣( ، والنسائي )  ١٢٦٩( رواه أبو داود . صحيح  - ٣

جرت عادة : " قال العراقي " : فائدة" " هذا حديث غريب حسن : " وقال الترمذي ) .  ١١٩٣( ، وابن خزيمة )  ٤٣٠( ، والترمذي )  ١٢٧١( ، وأبو داود )  ١١٧/  ٢( رواه أحمد . حسن  - ٤

والظاهر أنه يقدم الوصف الغالب على الحديث ، فإن غلب عليه الحسن قدمه ، وٕان غلب عليه الغرابة " حسن " على " غريب " ا عادة المصنف أن يقدم الوصف بالُحْسن على الغرابة ، وقدم هن

  . وهذا الحديث بهذا الوصف ال ُيعرف إال من هذا الوجه ، وانتفت وجوه المتابعات والشواهد ، فغلب عليه وصف الغرابة . قدمها 

؛ إذ الحديث  -رحمه اهللا-، إنما هو وهم من الحافظ " صلوا قبل المغرب . صلوا قبل المغرب : " ، وهذا اللفظ الذي عزاه الحافظ هنا للبخاري أال وهو قوله )  ١١٨٣( رواه البخاري . صحيح  - ٥

  " . كراهية " بدل " خشية ) : "  ٧٣٦٨( وفي رواية . الحديث : قال في الثالثة " صلوا قبل صالة المغرب : " الحديث في الصحيح بلفظ 

  . خاف أن يحسبها الناس سنة " لمن شاء : " ثم قال عند الثالثة " صلوا قبل المغرب ركعتين : " ثم قال : ، وتمامه )  ١٥٨٨( صحيح ، رواه ابن حبان  - ٦
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 �َفَكاَن ، ُكنا ُنَصلي رَْكَعتَـْنيِ بـَْعَد ُغُروِب اَلشْمِس   {:  ]قَاَل  [ْسِلٍم َعْن أََنسٍ َوِلمُ  - ٣٦٢
َهانَا ، يـََرانَا      )١(   }فـََلْم يَْأُمْرنَا وَملَْ يـَنـْ

َها-َوَعْن َعاِئَشَة  - ٣٦٣ َعتَـْنيِ اَللتَـْنيِ قـَْبَل ُخيَفُف اَلركْ  �َكاَن اَلنِيب   {: قَاَلْت  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
    )٢(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }؟ أَقـََرأَ بِأُم اَْلِكَتابِ : َحىت ِإين أَُقوُل ، َصَالِة اَلصْبِح 

يَا ُقْل : ( قـََرَأ ِيف رَْكَعَيتْ اَْلَفْجِر  �َأن اَلنِيب  {:  -َرِضَي اَللُه َعْنهُ -َوَعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ  - ٣٦٤
    )٣(.  َرَواُه ُمْسِلٌم   }) ُقْل ُهَو اَللُه َأَحٌد : ( و ) أَيـَها اَْلَكاِفُروَن 

َها-َوَعْن َعاِئَشَة  - ٣٦٥ ِإَذا َصلى رَْكَعَيتْ اَْلَفْجِر  �َكاَن اَلنِيب   {: قَاَلْت  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
    )٤(.  اَْلُبَخارِي  َرَواهُ   }ِاْضَطَجَع َعَلى ِشقِه َاْألَْميَِن 

ِإَذا َصلى َأَحدُُكْم اَلرْكَعتَـْنيِ قـَْبَل  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -٣٦٦
.  ِذي َوَصحَحُه َواَلتـْرمِ ، َوأَبُو َداُوَد ، َرَواُه َأْمحَُد   }فـَْلَيْضَطِجْع َعَلى َجْنِبِه َاْألَْميَِن ، َصَالِة اَلصْبِح 

)٥(    

ُهَما-َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  -٣٦٧ َصَالُة اَللْيِل َمثْـَىن  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
    )٦(.  ٌق َعَلْيِه ُمتـفَ   }ُتوتُِر َلُه َما َقْد َصلى ، فَِإَذا َخِشَي َأَحدُُكْم اَلصْبِح َصلى رَْكَعًة َواِحَدًة ، َمثْـَىن 

َوقَاَل   }" َصَالُة اَللْيِل َوالنـَهاِر َمثْـَىن َمثْـَىن  {:  -َوَصحَحُه اِْبِن ِحباَن  -َولِْلَخْمَسِة  - ٣٦٨
 َساِئي٧(" .  َهَذا َخطَأٌ : "الن(    

                                                 
  ) .  ٨٣٦( صحيح ، رواه مسلم  - ١

  . افظ أقرب ما يكون إلى لفظ البخاري ، واللفظ الذي ساقه الح)  ٧٢٤( ، ومسلم )  ١١٧١( رواه البخاري . صحيح  - ٢

  ) .  ٧٢٦. ( رواه مسلم . صحيح  - ٣

  ) .  ١١٦٠( رواه البخاري . صحيح  - ٤

  . حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه : وقال الترمذي ) .  ٤٢٠( ، والترمذي )  ١٢٦١( ، وأبو داود )  ٤١٥/  ٢( رواه أحمد . صحيح  - ٥

  " . أبي عمر : " إلى " ابن عمر " : " أ " ، وتحرف في )  ٧٤٩( ، ومسلم )  ٩٩٠ (رواه البخاري . صحيح  - ٦

وهو يريد أن " سننه " وقول النسائي موجود في ) .  ٥١و  ٢٦/  ٢( ، وأحمد )  ١٣٢٢( ، وابن ماجه )  ٥٩٧( ، والترمذي )  ٢٢٧/  ٣( ، والنسائي )  ١٢٩٥( رواه أبو داود . صحيح  -  ٧

  . وهذه الزيادة محل نزاع بين األئمة ، وممن صححها أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري، رحمه اهللا " والنهار " اللفظ  الحديث خطأ بهذا
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لصَالِة بـَْعَد اَْلَفرِيَضِة َصَالُة أَْفَضُل اَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ٣٦٩
    )١(.  َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم   }اَللْيِل 

٣٧٠ -  وَب َاْألَْنَصارِيِه  �َوَعْن َأِيب أَيَرُسوَل اَلل قَاَل  �َأن :}  َعَلى ُكل اَْلوِتْـُر َحق
َوَمْن َأَحب َأْن ، َمْن َأَحب َأْن يُوتَِر بَِثَالٍث فـَْليَـْفَعْل وَ ، َمْن َأَحب َأْن يُوتَِر ِخبَْمٍس فـَْليَـْفَعْل ، ُمْسِلٍم 

.  َوَرجَح النَساِئي َوقْـَفُه ، َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن ، َرَواُه َاْألَْربـََعُة ِإال اَلتـْرِمِذي   }يُوتَِر ِبَواِحَدٍة فـَْليَـْفَعْل 
)٢(    

َوَلِكْن ُسنٌة ، لَْيَس اَْلوِتْـُر ِحبَْتٍم َكَهْيَئِة اَْلَمْكُتوبَِة  {: قَاَل  �ِيب طَاِلٍب َوَعْن َعِلي ْبِن أَ  - ٣٧١
    )٣(.  َرَواُه النَساِئي َواَلتـْرِمِذي َوَحسَنُه َواْحلَاِكُم َوَصحَحُه   } �َسنـَها َرُسوُل اَللِه 

ُمث اِنـَْتَظُروُه ِمْن اَْلَقابَِلِة فـََلما ، قَاَم ِيف َشْهِر َرَمَضانَ  �ِه َأن َرُسوَل اَلل  {َوَعْن َجاِبٍر  -٣٧٢
    )٤(.  َرَواُه اِْبُن ِحباَن   }ِإين َخِشيُت َأْن ُيْكَتَب َعَلْيُكْم اَْلوِتْـُر : " َوقَاَل ، َخيْرُْج 

ِإن اَللَه أََمدُكْم ِبَصَالٍة ِهَي  { �ِه قَاَل َرُسوُل اَلل : قَاَل  �َوَعْن َخارَِجَة ْبِن ُحَذاَفَة  -٣٧٣
ٌر َلُكْم ِمْن ُمحُِر اَلنـَعِم  َما بـَْنيَ َصَالِة اَْلِعَشاِء ، اَْلوِتْـُر : " قَاَل ؟ َوَما ِهَي يَا َرُسوَل اَللِه : قـُْلَنا " َخيـْ

   )٥(.  َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم  َرَواُه َاْخلَْمَسُة ِإال النَساِئي   }ِإَىل طُُلوِع اَْلَفْجِر 

ِه َحنَْوُه ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْمرِِو ْبِن ُشَعْيٍب : َوَرَوى َأْمحَُد  - ٣٧٤ ٦(.  َعْن َجد(    

 َفَمْن ملَْ ، اَْلوِتْـُر َحق  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َعْن أَبِيِه قَاَل ، َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن بـَُرْيَدَة  - ٣٧٥
ٍ   }يُوتِْر فـََلْيَس ِمنا  َحُه َاْحلَاِكُم ، َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد ِبَسَند َلني١(.  َوَصح(  .  

                                                 
  . الحديث .... " أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا المحرم ، و : " ، وأوله ) ١١٦٣(رواه مسلم . صحيح  ً - ١

  ) .  ٢٤١٠( ، وابن حبان )  ١١٩٠( ، وابن ماجه )  ٢٣٨/  ٣( نسائي ، وال)  ١٤٢٢( رواه أبو داود . صحيح  - ٢

  . حديث حسن : وقال الترمذي ) .  ٣٠٠/  ١( ، والحاكم )  ٤٥٤و  ٤٥٣( ، والترمذي )  ٢٢٩/  ٣( رواه النسائي  - ٣

  . ،)  ٢٤٠٩( رواه ابن حبان . ضعيف بهذا اللفظ  - ٤

وللحديث ما يشهد له ، إال أن شيخنا المحدث العالمة . غريب : وقال الترمذي )  ٣٠٦/  ١( ، والحاكم )  ١١٦٨( ، وابن ماجه )  ٤٥٢( ترمذي ، وال)  ١٤١٨( رواه أبو داود . صحيح  - ٥

  " . الخمسة : " بدل " بعة واألر . رواه أحمد " : " أ " ووقع في . لخلو الشواهد منها " هي خير لكم من حمر النعم" ذهب إلى تضعيف جملة  -حفظه اهللا تعالى-األلباني 

والحديث وٕان كان عند أحمد بسند ضعيف ، إال أنه صحيح بما له من طرق أخرى ، وشواهد " . إن اهللا زادكم صالة إلى صالتكم ، وهي الوتر: " ولفظه )  ٢٠٨/  ٢( رواه أحمد . صحيح  - ٦

  " . باألصل " كالحديث السابق ، وتفصيل ذلك 
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  .   )٢(.  َوَلُه َشاِهٌد َضِعيٌف َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة ِعْنَد َأْمحََد  -٣٧٦

َها قَاَلتْ  -٣٧٧ يَزِيُد ِيف َرَمَضاَن َوَال  �وُل اَللِه َكاَن َرسُ ] َما[ {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
، ُمث ُيَصلي أَْربـًَعا، َفَال َتْسَأْل َعْن ُحْسِنِهن َوطُوهلِِن ، ُيَصلي أَْربـًَعا، ِيف َغْريِِه َعَلى ِإْحَدى َعْشَرَة رَْكَعةً 
 َوطُوهلِِن ي َثَالثًا، َفَال َتْسَأْل َعْن ُحْسِنِهنُيَصل هِ : فـَُقْلتُ ، َلْت َعاِئَشةُ قَا. ُمثأَتـََناُم قـَْبَل ، يَا َرُسوَل اَلل

  .  )٣(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }". ِإن َعيـَْين تـََناَماِن َوَال يـََناُم قـَْلِيب ، يَا َعاِئَشةُ : "قَالَ ؟ َأْن ُتوتِرَ 

َها -٣٧٨ َويـَرَْكُع ، َويُوتُِر ِبَسْجَدةٍ ، َعْشَر رََكَعاتٍ َكاَن ُيَصلي ِمْن اَللْيِل   {: َوِيف رَِوايٍَة َهلَُما َعنـْ
  .   )٤(   }فَِتْلَك َثَالُث َعْشَرَة ، رَْكَعَيتْ اَْلَفْجرِ 

َها قَاَلتْ  -٣٧٩ يُوتُِر ِمْن ، ُيَصلي ِمْن اَللْيِل َثَالَث َعْشَرَة رَْكَعةً  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: َوَعنـْ
  .   )٥(   }. ِيف َشْيٍء ِإال ِيف آِخرَِها َال َجيِْلسُ ، َذِلَك ِخبَْمسٍ 

َها قَاَلتْ  - ٣٨٠   }فَانـْتَـَهى ِوتْـرُُه ِإَىل اَلسَحِر  �ِمْن ُكل اَللْيِل َقْد أَْوتـََر َرُسوُل اَللِه  {: َوَعنـْ
  .   )٦(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِهَما 

ُهَما- َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َعْمرِو ْبِن اَْلَعاصِ  - ٣٨١  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .   )٧(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }فـَتَـَرَك ِقَياَم اَلنـَهاِر ، َكاَن يـَُقوُم ِمْن اَللْيلِ ، َال َتُكْن ِمْثَل ُفَالنٍ ! يَا َعْبَد اَللهِ 

٣٨٢-  هِ : قَالَ  �َوَعْن َعِليَأْوتُِروا يَا أَْهُل اَْلُقْرآنَ  { � قَاَل َرُسوُل اَلل ، َه ِوتْـٌر حيُِباَلل فَِإن
  .   )٨(.  َوَصحَحُه اِْبُن ُخَزْميََة ، َرَواُه َاخلَْْمَسةُ   }اَْلوِتْـَر 

                                                                                                                                                                  
  ). ٣٠٦- ١/٣٠٥(، والحاكم )١٤١٩(د رواه أبو داو . ضعيف - ١

  ". من لم يوتر فليس منا: "، ولفظه)٢/٤٤٣(وهو عند أحمد . ضعيف أيضا - ٢

  ". أ"، وما بين الحاصرتين سقط من )٧٣٨(، ومسلم )١١٤٧(رواه البخاري . صحيح - ٣

  ). ١٢٨) (٧٣٨(، ومسلم )١١٤٠(رواه البخاري . صحيح - ٤

  . ه للبخاري وهموعزو ) ٧٣٧(رواه مسلم . صحيح - ٥

  ). ٧٤٥(، ومسلم )٩٩٦(رواه البخاري . صحيح - ٦

  ). ١٨٥) (١١٥٩(، ومسلم )١١٥٢(رواه البخاري . صحيح - ٧

  ). ١٠٦٧(، وابن خزيمة )٨٧٧(، وأحمد )١١٦٩(، وابن ماجه )٤٥٣(، والترمذي )٢٢٩- ٣/٢٢٨(، والنسائي )١٤١٦(رواه أبو داود . صحيح - ٨
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ُهَما -٣٨٣ ْم بِاللْيِل ِاْجَعُلوا آِخَر َصَالِتكُ  {: قَالَ  �َعْن اَلنِيب ؛ َوَعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .   )١(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }ِوتْـًرا 

٣٨٤-  ِه : قَالَ  �َوَعْن طَْلٍق ْبِن َعِليَلٍة  {: يـَُقولُ  �مسَِْعَت َرُسوَل اَلل   }َال ِوتْـَراِن ِيف لَيـْ
  .   )٢(.  َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن ، َوالثَالثَةُ ، َرَواُه َأْمحَدُ 

٣٨٥ -  ِه   {: قَالَ  � ْبِن َكْعٍب َوَعْن ُأَيبَك "يُوتُِر بِـ  �َكاَن َرُسوُل اَللِح ِاْسَم رَبَسب
. َساِئي َوالن ، َوأَبُو َداُودَ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }" ُقْل ُهَو اَللُه َأَحدٌ : "و، "ُقْل يَا أَيـَها اَْلَكاِفُرونَ : "و، "َاْألَْعَلى

  .   )٣(   }ال ِيف آِخرِِهن َوَال ُيَسلُم إِ  {: َوزَادَ 

ُقْل : "َوِيف َاْألَِخريَةِ ، ُكل ُسورٍَة ِيف رَْكَعةٍ   {: َواَلتـْرِمِذي َحنُْوُه َعْن َعاِئَشَة َوِفيهِ ، َوِألَِيب َداُودَ  -٣٨٦
  .   )٤(   }َواْلُمَعوَذتـَْنيِ ، "ُهَو اَللُه َأَحدٌ 

َرَواُه   }أَْوتُِروا قـَْبَل َأْن ُتْصِبُحوا  {: قَالَ  �َأن اَلنِيب  �ي َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِ  -٣٨٧
  .  )٥(.  ُمْسِلٌم 

  .   )٦(   }َمْن أَْدَرَك اَلصْبَح وَملَْ يُوتِْر َفَال ِوتْـَر َلُه  {: َوِالْبِن ِحبانَ  -٣٨٨

  

َعْن اَْلوِْتِر َأْو َنِسَيُه فـَْلُيَصل ِإَذا َأْصَبَح أَْو  َمْن نَامَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْنُه قَالَ  - ٣٨٩
  .   )١(.  َرَواُه َاْخلَْمَسُة ِإال النَساِئي   }ذََكَر 

                                                 
  ). ١٥١) (٧٥١(، ومسلم )٩٩٨(رواه البخاري . صحيح - ١

زارني أبي يوما في رمضان، فأمسى : من طريق قيس بن طلق قال) ٢٤٤٩(، وابن حبان )٤٧٠(، والترمذي )٢٣٠-٣/٢٢٩(، والنسائي )١٤٣٩(، وأبو داود )٤/٢٣(رواه أحمد . صحيح - ٢

… : يقول -صلى اهللا عليه وسلم-أوتر بأصحابك، فإني سمعت رسول اهللا : حتى إذا بقي الوتر، قدم رجال، فقال عندنا وأفطر، فقام بنا تلك الليلة وأوتر،؛ ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه،

  . الحديث

  . ، وفي ألفاظهم اختالف)٢٣٦-٣/٢٣٥(، والنسائي )١٤٢٣(، وأبو داود )٤٠٧و  ٣/٤٠٦(رواه أحمد . صحيح - ٣

  ". حسن غريب:"، وقال الترمذي)٤٦٣(والترمذي  ،)١٤٢٤(، رواه أبو داود "والمعوذتين:"صحيح دون لفظ - ٤

  ). ٧٥٤(رواه مسلم . صحيح - ٥

  ). ٢٤٠٨(رواه ابن حبان . من حديث أبي سعيد، وهو صحيح أيضا: أي - ٦
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َمْن َخاَف َأْن َال يـَُقوَم ِمْن آِخِر اَللْيِل فـَْلُيوتِْر  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْن َجابٍِر قَالَ  - ٣٩٠
  }َوَذِلَك أَْفَضُل ، فَِإن َصَالَة آِخِر اَللْيِل َمْشُهوَدةٌ ، َمْن َطِمَع َأْن يـَُقوَم آِخَرُه فـَْلُيوتِْر آِخَر اَللْيلِ وَ ، َأوَلهُ 

  .   )٢(.  َرَواُه ُمْسِلٌم 

ُهَما-َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  -٣٩١ ْلَفْجُر فـََقْد ِإَذا طََلَع اَ  {: قَالَ  �َعْن اَلنِيب ، -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .   )٣(.  َرَواُه اَلتـْرِمِذي   }َذَهَب ُكل َصَالِة اَللْيِل َواْلَوتْـُر، فََأْوتُِروا قـَْبَل طُُلوِع اَْلَفْجِر 

َها-َوَعْن َعاِئَشَة  -٣٩٢ ، ُيَصلي اَلضَحى أَْربـًَعا �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَاَلتْ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٤(.  َرَواُه ُمْسِلٌم   }زِيُد َما َشاَء اَللُه َويَ 

َها -٣٩٣ ِإال ، َال : قَاَلتْ ؟ ُيَصلي اَلضَحى �َهْل َكاَن َرُسوُل اَللِه : أَنـَها ُسِئَلتْ  {: َوَلُه َعنـْ
  .  )٥(   }. َأْن جيَِيَء ِمْن َمِغيِبهِ 

َها -٣٩٤    }َوِإين َألَُسبُحَها ، ُيَصلي ُسْبَحَة اَلضَحى َقط  �ِه َما رَأَْيُت َرُسوَل اَلل  {: َوَلُه َعنـْ
)٦(   .  

  }َصَالُة اَْألَواِبَني ِحَني تـَْرَمُض اَْلِفَصاُل  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه ؛ َوَعْن زَْيِد ْبِن أَْرَقمَ  -٣٩٥
 ْرِمِذي٧(.  َرَواُه اَلتـ(   .  

  

                                                                                                                                                                  
، ثم زدت )٢١٥(البن شاهين " الناسخ والمنسوخ"ي وأعل الحديث بما ال يقدح كما كنت بينت ذلك ف) ٣/٤٤(، وأحمد )١١٨٨(، وابن ماجه )٤٦٥(، والترمذي )١٤٣١(رواه أبو داود . صحيح - ١

  ". باألصل"ذلك إيضاحا 

  ). ٧٥٥(رواه مسلم . صحيح - ٢

  ). ٤٦٩(ضعيف بهذا اللفظ مرفوعا، رواه الترمذي  - ٣

  ). ٧٩) (٧١٩(رواه مسلم . صحيح - ٤

  ). ٧١٧(رواه مسلم . صحيح - ٥

والحديث أيضا عند : قلت.  صلى اهللا عليه وسلم ليدع العمل، وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس، فيفرض عليهموٕان كان رسول اهللا: ، وتمامه)٧١٨(رواه مسلم . صحيح - ٦

  . بتمامه) ١١٢٨(البخاري 

الحديث : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. فضلأما لقد عملوا أن الصالة في غير هذه الساعة أ: فقال. أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى: وفيه) ٧٤٨(رواه مسلم . صحيح - ٧

  . ومن الواضح أن عزو الحافظ الحديث للترمذي إنما هو وهم. بنصه
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َمْن َصلى اَلضَحى ثِْنَيتْ َعْشَرَة رَْكَعًة بـََىن اَللُه لَُه  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : الَ َوَعْن أََنٍس قَ  -٣٩٦
  .   )١(.  َرَواُه اَلتـْرِمِذي َواْستَـْغَربَُه   }َقْصًرا ِيف َاْجلَنِة 

َها-َوَعْن َعاِئَشَة  -٣٩٧ َفَصلى اَلضَحى َمثَاِينَ ، بـَْيِيت  � َدَخَل اَلنِيب  {: قَاَلتْ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .   )٢(" .  َصِحيِحهِ "َرَواُه اِْبُن ِحباَن ِيف   }رََكَعاٍت 

َماَمِة بَاُب      َصَالِة َاجلََْماَعِة َواْإلِ

  

ُهَما-َعْن َعْبِد اَللِه ْبِن ُعَمَر  -٣٩٨ َالُة صَ  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه ؛ -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٣(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }َاجلََْماَعِة أَْفَضُل ِمْن َصَالِة اَْلَفذ ِبَسْبٍع َوِعْشرِيَن َدَرَجًة 

  .  )٤(   }ِخبَْمٍس َوِعْشرِيَن ُجْزًءا  {: َوَهلَُما َعْن َأِيب ُهرَيـَْرةَ  -٣٩٩

٤٠٠-  ٥("  َجًة َدرَ : "َوقَالَ ، َعْن َأِيب َسِعيدٍ : وََكَذا لِْلُبَخارِي(   .  

َواَلِذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلَقْد َمهَْمُت َأْن  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٤٠١
ِلُف ِإَىل رَِجاٍل ُمث ُأَخا، ُمث آُمَر َرُجًال فـَيَـُؤم اَلناسَ ، ُمث آُمَر بِالصَالِة فـَيـَُؤذَن َهلَا، آُمَر ِحبََطٍب فـَُيْحَتَطبَ 
َواَلِذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلْو يـَْعَلُم َأَحُدُهْم أَنُه جيَُِد َعْرقًا ، فَُأَحرَق َعَلْيِهْم بـُُيوتـَُهمْ ، َال َيْشَهُدوَن اَلصَالةَ 

يًنا أَْو ِمْرَماتـَْنيِ َحَسَنتَـْنيِ َلَشِهَد اَْلِعَشاَء    .   )٦(.  لِْلُبَخارِي ُمتـَفٌق َعَلْيِه َواللْفُظ   }مسَِ

  

                                                 
  . حديث غريب: وقال) ٤٧٣(رواه الترمذي . ضعيف - ١

  . وفي سنده انقطاع) ٢٥٣١(رواه ابن حبان . ضعيف - ٢

  . المنفرد: أي ":الفذ"و ) ٦٥٠(، ومسلم )٦٤٥(رواه البخاري . صحيح - ٣

  ). ٦٤٩(، ومسلم )٦٤٨(رواه البخاري . صحيح - ٤

  ". األصل"قد وقع خالف في العدد وتمييزه في أحاديث فضل صالة الجماعة، وقد تناولتها بالتفصيل في ": تنبيه). "٦٤٦(رواه البخاري . صحيح - ٥

  . ما بين ظلفي الشاة من اللحم، وقيل في تفسيرها غير ذلك: المرماة. عليه لحم، وٕاذا لم يكن عليه لحم فهو العراقهو العظم إذا كان : العرق) ٦٥١(، ومسلم )٦٤٤(رواه البخاري . صحيح - ٦
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، َصَالُة اَْلِعَشاءِ : أَثـَْقُل اَلصَالِة َعَلى اَْلُمَناِفِقنيَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْنُه قَالَ  -٤٠٢
ًوا ، َوَصَالُة اَْلَفْجرِ    .   )١(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }َوَلْو يـَْعَلُموَن َما ِفيِهَما َألَتـَْوُمهَا َوَلْو َحبـْ

لَْيَس ِيل قَاِئٌد يـَُقوُدِين ! يَا َرُسوَل اَللهِ : َرُجٌل َأْعَمى فـََقالَ  �أََتى اَلنِيب  {: َوَعْنُه قَالَ  -٤٠٣
: قَالَ . نـََعمْ : قَالَ " ؟َهْل َتْسَمُع اَلنَداَء بِالصَالةِ : "فـََقالَ ، فـََلما َوىل َدَعاهُ ، فـََرخَص لَهُ ، ِإَىل اَْلَمْسِجدِ 

  .   )٢(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }" َأِجبْ فَ "

ُهَما -٤٠٤ َع اَلنَداَء فـََلْم يَْأِت َفَال  {: قَالَ  �َعْن اَلنِيب ، َوَعْن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ َمْن مسَِ
ارَُقْطِين ، َرَواُه اِْبُن َماَجهْ   }َصَالَة َلُه ِإال ِمْن ُعْذٍر  انَ َواْبُن حِ ، َواَلدَوِإْسَناُدُه َعَلى َشْرِط ، َواْحلَاِكمُ ، ب

  .   )٣(َلِكْن َرجَح بـَْعُضُهْم َوقْـَفهُ   ، ُمْسِلمٍ 

فـََلما َصلى ، َصَالَة اَلصْبحِ  �أَنُه َصلى َمَع َرُسوِل اَللِه  { �َوَعْن يَزِيَد ْبِن اَْألَْسَوِد  -٤٠٥
: فـََقاَل َهلَُما، َفِجيَء َِِما تـَْرَعُد فـََراِئُصُهَما، َفَدَعا َِِما، َلْنيِ ملَْ ُيَصلَياِإَذا ُهَو ِبَرجُ  �َرُسوُل اَللِه 

َنا ِيف رَِحالَِنا: قَاَال " ؟َما َمنَـَعُكَما َأْن ُتَصلَيا َمَعَنا" ِإَذا َصلْيُتَما ِيف ، َفَال تـَْفَعَال : "قَالَ . َقْد َصليـْ
َماَم وَملَْ ُيَصل ُمث أَْدَر ، رَِحاِلُكمْ  ، َواللْفُظ لَهُ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }" فَِإنـَها َلُكْم نَاِفَلةٌ ، َفَصلَيا َمَعهُ ، ْكُتْم َاْإلِ
  .   )٤(َواْبُن ِحبانَ   ، َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي ، َوالثَالثَةُ 

  

َماُم لِيُـْؤَمت بِهِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٤٠٦ َا ُجِعَل َاْإلِ َر ، ِإمنفَِإَذا َكبـ
َع اَللُه ِلَمْن ، َوَال تـَرَْكُعوا َحىت يـَرَْكعَ ، َوِإَذا رََكَع فَارَْكُعوا، َوَال ُتَكبـُروا َحىت ُيَكبـرَ ، َفَكبـُروا َوِإَذا قَاَل مسَِ

                                                 
  ). ٦٥١(، ومسلم )٦٥٧(رواه البخاري . صحيح - ١

  ). ٦٥٣(رواه مسلم . صحيح - ٢

  ). ١/٢٤٥(لحاكم ، وا)٢٠٦٤(، وابن حبان )١/٤٢٠(، والدارقطني )٧٩٣(رواه ابن ماجه . صحيح مرفوعا - ٣

جمع : الفرائض". حسن صحيح: "وقال الترمذي) ١٥٦٥و  ١٥٦٤(، وابن حبان )٢١٩(، والترمذي )٥٧٦(و ) ٥٧٥(، وأبو داود )٢/١١٢(، والنسائي )١٦١و  ٤/١٦٠(رواه أحمد . صحيح - ٤

  . لفظة زجر مرادها ابتداء أمر مستأنف: ال ابن حبانق" فال تفعال: "وقوله. فريضة، وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف تهتز عند الفزع والخوف
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َدهُ  َوِإَذا َصلى ، َوَال َتْسُجُدوا َحىت َيْسُجدَ ، َوِإَذا َسَجَد فَاْسُجُدوا، َلَك َاحلَْْمدُ اَللُهم رَبـَنا : فـَُقوُلوا، محَِ
  .  )١(َوَهَذا َلْفظُهُ   ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }َوِإَذا َصلى قَاِعًدا َفَصلوا قـُُعوًدا َأْمجَِعَني ، قَاِئًما َفَصلوا ِقَياًما

  .   )٢(ْنيِ   َوَأْصُلُه ِيف اَلصِحيحَ 

٤٠٧-  ِه  { �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِيَرُسوَل اَلل ًرا �َأنفـََقالَ . رََأى ِيف َأْصَحابِِه تََأخ :
  .   )٣(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }" َوْلَيْأَمت ِبُكْم َمْن بـَْعدَُكمْ ، تـََقدُموا فَائْـَتموا ِيب "

، َفَصلى ِفيَها، ُحْجَرًة ِخبََصَفةٍ  �ِاْحَتَجَر َرُسوُل اَللِه  {: قَالَ  � َوَعْن زَْيِد ْبِن ثَاِبتٍ  -٤٠٨
أَْفَضُل َصَالِة اَْلَمْرِء ِيف بـَْيِتِه ِإال  {: َوِفيهِ ، َاحلَِْديثَ   }... َوَجاُءوا ُيَصلوَن ِبَصَالتِهِ ، فـََتَتبَع إِلَْيِه رَِجالٌ 

  .   )٤(هِ   ُمتـَفٌق َعَليْ   }اَْلَمْكُتوبََة 

 �فـََقاَل اَلنِيب ، َفَطوَل َعَلْيِهمْ ، َصلى ُمَعاٌذ بَِأْصَحابِِه اَْلِعَشاءَ  {: َوَعْن َجاِبٍر قَالَ  -٤٠٩
بَك َسبْح ِاْسَم رَ : وَ ، بِالشْمِس َوُضَحاَها: ِإَذا َأَممَْت اَلناَس فَاقْـَرأْ ؟ أَتُرِيُد َأْن َتُكوَن يَا ُمَعاُذ فـَتانًا"

  .   )٥(.  َواللْفُظ ِلُمْسِلٍم ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }". َواللْيِل ِإَذا يـَْغَشى، اِقْـَرْأ بِاْسِم رَبكَ : وَ ، َاْألَْعَلى

  

َها ِيف ِقصِة َصَالِة َرُسوِل اَللِه  -٤١٠  - َوُهَو َمرِيٌض ، بِالناسِ  �َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
، َفَكاَن ُيَصلي بِالناِس َجاِلًسا َوأَبُو َبْكٍر قَاِئًما، َفَجاَء َحىت َجَلَس َعْن َيَساِر َأِيب َبْكرٍ  {: قَاَلتْ 

 ِيباُس ِبَصَالِة َأِيب َبْكٍر  �يـَْقَتِدي أَبُو َبْكٍر ِبَصَالِة اَلنَفٌق َعَلْيهِ     }َويـَْقَتِدي اَلن٦(ُمتـ(   .  

                                                 
  ). ٦٠٣(رواه أبو داود . صحيح - ١

، وٕاذا ربنا ولك الحمد، وٕاذا سجد فاسجدوا: فقولوا. سمع اهللا لمن حمده: إنما جعل اإلمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وٕاذا ركع فاركعوا، وٕاذا قال: "ولفظه) ٤١٧(، ومسلم )٧٣٤(هو في البخاري  - ٢

  . وهذا لفظ البخاري" صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون

  ". ال يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اهللا: "وتمامه) ٤٣٨(رواه مسلم . صحيح - ٣

  ). ٧٨١(، ومسلم )٧٣١(رواه البخاري . صحيح - ٤

  ). ١٧٩) (٤٦٥(، ومسلم )٧٠٥(رواه البخاري . صحيح - ٥

  ). ٤١٨(مسلم ، و )٧١٣(رواه البخاري . صحيح - ٦
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فَِإن ِفيِهْم ، ِإَذا أَم َأَحدُُكْم اَلناَس فـَْلُيَخففْ  {: قَالَ  �َأن اَلنِيب  � ُهَريـَْرَة َوَعْن َأِيب  -٤١١
  .   )١(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }فَِإَذا َصلى َوْحَدُه فـَْلُيَصل َكْيَف َشاَء ، اَلصِغَري َواْلَكِبَري َوالضِعيَف َوَذا َاْحلَاَجةِ 

فَِإَذا : "قَالَ . َحقا �ِجْئُتُكْم ِمْن ِعْنِد اَلنِيب  {: قَاَل َأِيب : ْن َعْمرِو ْبِن َسَلَمَة قَالَ َوعَ  - ٤١٢
فـََنظَُروا فـََلْم َيُكْن َأَحٌد َأْكثـََر : قَالَ ، "َوْليَـُؤمُكْم َأْكثـَرُُكْم قـُْرآنًا، َحَضَرْت اَلصَالُة فـَْليـَُؤذْن َأَحدُُكمْ 

 ُموِين ، قـُْرآنًا ِمينأَْو َسْبِع ِسِنَني ، فـََقد َوأَنَا اِْبُن ِست{   َساِئّيُ   ، َوأَبُو َداُودَ ، َرَواُه اَْلُبَخارِي٢(َوالن(   .  

فَِإْن  ، يـَُؤم اَْلَقْوَم أَقْـَرُؤُهْم ِلِكَتاِب اَللهِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب َمْسُعوٍد  -٤١٣
فَِإْن َكانُوا ِيف ، فَِإْن َكانُوا ِيف اَلسنِة َسَواًء فَأَْقَدُمُهْم ِهْجَرةً ، نُوا ِيف اَْلِقَراَءِة َسَواًء فََأْعَلُمُهْم بِالسنةِ َكا

َوَال يـَْقُعْد ِيف ، ُسْلطَانِهِ َوَال يـَُؤمن اَلرُجُل اَلرُجَل ِيف  -ِسنا: َوِيف رَِوايَةٍ -اَهلِْْجَرِة َسَواًء فَأَْقَدُمُهْم ِسْلًما 
  .   )٣(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }". بـَْيِتِه َعَلى َتْكرَِمِتِه ِإال بِِإْذنِهِ 

َوَال ، َوَال َأْعرَاِيب ُمَهاِجًرا، َوَال تـَُؤمن ِاْمَرأٌَة َرُجًال  {: ِمْن َحِديِث َجاِبرٍ : َوِالْبِن َماَجهْ  -٤١٤
  .   )٤(ِإْسَناُدُه َواهٍ   وَ   }. فَاِجٌر ُمْؤِمًنا

  

نَـَها، ُرصوا ُصُفوَفُكمْ  {: قَالَ  �َعْن اَلنِيب ، َوَعْن أََنسٍ  - ٤١٥ . َوَحاُذوا بِاْألَْعَناقِ ، َوقَارِبُوا بـَيـْ
  .   )٥(.  َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن ، َوالنَساِئي ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }

ُر ُصُفوِف اَلرَجاِل أَوُهلَا { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  � َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ ؟ -٤١٦ َوَشرَها ، َخيـْ
ُر ُصُفوِف اَلنَساِء آِخُرَها، آِخُرَها   .   )٦(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }َوَشرَها أَوُهلَا ، َوَخيـْ

                                                 
  ). ٤٦٧(، ومسلم )٧٠٣(رواه البخاري . صحيح - ١

  . واللفظ للبخاري من حديث طويل) ٨١-٢/٨٠(، والنسائي ٥٨٥(، وأبو داود )٤٣٠٢(رواه البخاري . صحيح - ٢

  . الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به": تكرمته"و . إسالما: أي": سلما"و ). ٦٧٣(رواه مسلم . صحيح - ٣

  ). ١٠٨١(رواه ابن ماجه . منكر - ٤

فوالذي نفسي بيده إني ألرى الشيطان يدخل من خلل : "وزادوا جميعا". باألعناق"بدل " باألكتاف"وعند ابن حبان ) ٢١٦٦(، وابن حبان )٢/٩٢(، والنسائي )٦٦٧(رواه أبو داود . صحيح - ٥

  . غنم سود صغار: والحذف". الصف كأنها الحذف

  ). ٤٤٠(واه مسلم ر . صحيح - ٦
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ُهَما قَالَ  -٤١٧ َلةٍ  �ْيُت َمَع َرُسوِل اَللِه َصل  {: َوَعْن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ ، َذاَت لَيـْ
 )١(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }َفَجَعَلِين َعْن َميِيِنِه ، ِبَرْأِسي ِمْن َورَاِئي �فََأَخَذ َرُسوُل اَللِه ، فـَُقْمُت َعْن َيَسارِهِ 

  .  

  }. َوأُم ُسَلْيٍم َخْلَفَنا، َخْلَفهُ فـَُقْمُت َويَِتيٌم  �َصلى َرُسوُل اَللِه  {: َوَعْن أََنٍس قَالَ  -٤١٨
  .   )٢(َواللْفُظ لِْلُبَخارِّيِ   ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ 

فـَرََكَع قـَْبَل َأْن َيِصَل ِإَىل ، َوُهَو رَاِكعٌ  �أَنُه اِنـْتَـَهى ِإَىل اَلنِيب  �َوَعْن َأِيب َبْكرََة  -٤١٩
 فاَلص ، ِيبُه ِحْرًصا َوَال تـَُعْد زَ  { �فـََقاَل َلُه اَلناَدَك اَلل{   ٣(.  َرَواُه اَْلُبَخارِي(  .  

  .   )٤(   }ُمث َمَشى ِإَىل اَلصف ، فـَرََكَع ُدوَن اَلصف  {: َوزَاَد أَبُو َداُوَد ِفيهِ 

ى َرُجًال ُيَصلي َخْلَف رَأَ  { �َأن َرُسوَل اَللِه  �] اَْلُجھَنِيِّ [َوَعْن َواِبَصَة ْبِن َمْعَبٍد  - ٤٢٠
َوَصحَحُه اِْبُن ، َواَلتـْرِمِذي َوَحسَنهُ ، َوأَبُو َداُودَ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }. فََأَمَرُه َأْن يُِعيَد اَلصَالةَ ، اَلصف َوْحَدهُ 

  .  )٥(.  ِحباَن 

َفرٍِد َخْلَف اَ  { )٦(َوَلُه َعْن طَْلقٍ    -٤٢١   .  )٧(   }لصف َال َصَالَة ِلُمنـْ

  .   )٨(   }؟ َأَال َدَخْلَت َمَعُهْم أَْو ِاْجتَـَرْرَت َرُجًال  {: َوزَاَد اَلطبَـرَاِين ِمْن َحِديِث َواِبَصةَ  -٤٢٠+

  .  
                                                 

  ). ٧٦٣(، ومسلم )٧٢٦(رواه البخاري . صحيح - ١

  ). ٦٥٨(، ومسلم )٧٢٧(رواه البخاري . صحيح - ٢

  ). ٧٨٣(رواه البخاري . صحيح - ٣

  . الحديث… ؟ "أيكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف: "قال صلى اهللا عليه وسلم: ، ولكن لفظه)٦٨٤(رواه أبو داود . صحيح - ٤

  . وللحديث طرق تفصيلها باألصل: قلت". حديث حسن: "وقال الترمذي) ٢٢٠٠و  ٢١٩٩و  ٢١٩٨(، وابن حبان )٢٣٠(، والترمذي )٦٨٢(، وأبو داود )٤/٢٢٨(رواه أحمد . صحيح - ٥

  . كذا األصل، وهو وهم كما سيأتي - ٦

اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فصلينا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه  قدمنا على رسول: ، عن علي بن شيبان، قال)٢٢٠٢(رواه ابن حبان . صحيح - ٧

وأما ". خلف الصف استقبل صالتك، فإنه ال صالة لفرد: "وسلم، صالته إذا رجل فرد، فوقف عليه نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حتى قضى الرجل صالته، ثم قال له نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . فهو وهم منه رحمه اهللا" عن طلق: "قول الحافظ

وآفته السري بن إسماعيل، وهو أحد الكاذبين الكبار الذي ال دين . من طريق السري بن إسماعيل، عن الشعبي، عن وابصة به) ١٤٦/٣٩٤-٢٢/١٤٥" (الكبير"رواه الطبراني في . موضوع - ٨

  !. والعجب من الحافظ رحمه اهللا كيف سكت على هذا الحديث. بي، وما الغضاضة في ذلك وهو يكذب على النبي صلى اهللا عليه وسلم، أال قبحه اهللالهم وال ورع، كان يكذب على الشع
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قَاَمَة فَاْمُشوا ِإَىل اَلصَالةِ  {: قَالَ  �َعْن اَلنِيب  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٤٢٢ ْعُتْم َاْإلِ ، ِإَذا مسَِ
َواللْفُظ ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }َوَما فَاَتُكْم فََأِمتوا ، َفَما أَْدرَْكُتْم َفَصلوا، َوَال ُتْسرُِعوا، َوَعَلْيُكْم اَلسِكيَنُة َواْلَوقَارُ 

 ١(.  لِْلُبَخارِي(   .  

اَلرُجِل َمَع اَلرُجِل أَزَْكى ِمْن َصَالُة  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن ُأَيب ْبِن َكْعٍب  -٤٢٣
َوَما َكاَن َأْكثـََر فـَُهَو َأَحب ِإَىل اَللِه ، َوَصَالتُُه َمَع اَلرُجَلْنيِ أَزَْكى ِمْن َصَالتِِه َمَع اَلرُجلِ ، َصَالتِِه َوْحَدهُ 
  .   )٢(  َوَصحَحُه اِْبُن ِحبان َ ، َوالنَساِئي ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   } �

  

َرَواُه أَبُو   }أََمَرَها َأْن تـَُؤم أَْهَل َدارَِها  �َأن اَلنِيب  {، َوَعْن أُم َوَرَقَة َرِضَي اَللُه َعنـَْها -٤٢٤
  .   )٣(.  َوَصحَحُه اِْبُن ُخَزْميََة ، َداُودَ 

َوُهَو ، يـَُؤم اَلناسَ ، ِاْسَتْخَلَف اِْبَن أُم َمْكُتومٍ  �َأن اَلنِيب  {؛ َوَعْن أََنٍس َرِضَي اَللُه َعْنهُ  -٤٢٥
  .  )٤(َوأَبُو َداُودَ   ، َرَواُه َأْمحَدُ   }َأْعَمى 

َها )٥(َعْن َعاِئَشةَ   : َوَحنُْوُه ِالْبِن ِحبانَ  -٤٢٦   .  َرِضَي اَللُه َعنـْ

َوَصلوا ، َال ِإَلَه ِإال اَللهُ : َصلوا َعَلى َمْن قَالَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْن اِْبِن ُعَمَر قَالَ  -٤٢٧
اَرُقْطِين بِِإْسَناٍد َضِعيٍف   }َال ِإَلَه ِإال اَللُه : َخْلَف َمْن قَالَ  ٦(.  َرَواُه اَلد(   .  

٤٢٨-  قَالَ  �َوَعْن َعِلي : ِيبَال  { �قَاَل اَلنَماُم َعَلى َحالٍ ِإَذا أََتى َأَحدُُكْم اَلص ، َة َواْإلِ
َماُم    .   )٧(.  َرَواُه اَلتـْرِمِذي بِِإْسَناٍد َضِعيٍف   }فـَْلَيْصَنْع َكَما َيْصَنُع َاْإلِ

                                                 
  ). ٦٠٢(، ومسلم )٦٣٦(رواه البخاري . صحيح - ١

  ). ٢٠٥٦(، وابن حبان )١٠٥-٢/١٠٤(، والنسائي )٥٥٤(رواه أبو داود . حسن - ٢

  ). ١٦٧٦(، وابن خزيمة )٥٩٢(رواه أبو داود . حسن - ٣

  . ، وهو وٕان كان عندهما بسند حسن إال أن الحديث صحيح بشاهده التالي)١٩٢و  ٣/١٣٢(، وأحمد )٥٩٥(رواه أبو داود . صحيح - ٤

  . ى المدينة يصلي بالناس، عن عائشة؛ أن النبي صلى اهللا عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم عل)٢١٣٥(، )٢١٣٤(رواه ابن حبان . صحيح - ٥

  ). ٤/١٥٣" (المجموع"تسامح كبير، ومثله قول النووي في " بإسناد ضعيف"، وله طرق عن ابن عمر، ولكن كلها واهية، ففي قول الحافظ )٢/٥٦(رواه الدارقطني . موضوع - ٦

  ". باألصل"لى، إذ له شواهد يصح بها كما ذكرته وال يضر ذلك إن شاء اهللا تعا: قلت". حديث غريب: "وقال) ٥٩١(رواه الترمذي . صحيح - ٧
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  َصَالِة اَْلُمَساِفِر َواْلَمرِيِض بَاُب   

  

َها قَاَلتْ  -٤٢٩ فَأُِقرْت َصَالُة ، ُة رَْكَعتَـْنيِ أَوُل َما فُِرَضْت اَلصَال  {: َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }اَلسَفِر َوأُِمتْت َصَالُة اَحلََْضِر 

 َهاَجرَ  {: َولِْلُبَخارِي ِل ، فـَُفِرَضْت أَْربـًَعا، ُمثَفِر َعَلى اَْألَوْت َصَالُة اَلس٢(   }َوأُِقر(  .  

   }فَِإنـَها َتُطوُل ِفيَها اَْلِقَراَءُة ، َوِإال اَلصْبحَ ،  اَْلَمْغِرَب فَِإنـَها ِوتْـُر اَلنـَهارِ ِإال  {: زَاَد َأْمحَدُ  -٤٣٠
)٣(   .  

َها -٤٣١ َوَيُصوُم ، َكاَن يـَْقُصُر ِيف اَلسَفِر َويُِتم   �َأن اَلنِيب  {؛ َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
اَرُقْطِين   }. َويـُْفِطرُ  ُه َمْعُلول ٌ  . َوُرَواتُُه ثَِقاتٌ ، َرَواُه اَلدأَن ٤(ِإال(  .  

  

َهِقّيُ     }ِإنُه َال َيُشق َعَلي  {: َوقَاَلتْ ، َواْلَمْحُفوُظ َعْن َعاِئَشَة ِمْن ِفْعِلَها   .   )٥(َأْخَرَجُه اَْلبَـيـْ

ُرَخُصُه َكَما  )١(ِإن اَللَه حيُِب َأْن تـُْؤَتى   { �اَللِه  قَاَل َرُسولُ : َوَعْن اِْبِن ُعَمَر قَالَ  -٤٣٢
  .  )٣(.  َواْبُن ِحباَن ، َوَصحَحُه اِْبُن ُخَزْميَةَ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }َمْعِصَيُتُه  )٢(َيْكَرُه َأْن تـُْؤَتى  

                                                 
  ). ٦٨٥(، ومسلم )١٠٩٠(رواه البخاري . صحيح - ١

  ". ثم هاجر النبي صلى اهللا عليه وسلم، ففرضت أربعا، وتركت صالة السفر على األولى: "، ولفظه)٣٩٣٥(رواه البخاري . صحيح - ٢

إال أنه منقطع بين الشعبي ) ٢/١٥٤" (المجمع: "وهو وٕان كان رجاله ثقات كما قال الهيثمي في: قلت. د، عن الشعبي، عن عائشة، بهمن طريق داود بن أبي هن) ٦/٢٤١(روه أحمد . صحيح - ٣

، وابن حبان )٣٠٥(رواه ابن خزيمة . ، لكن الحديث جاء من طريق موصول"ما روى الشعبي عن عائشة فهو مرسل): "٢/٢٨٦" (تاريخ الدوري"الشعبي وبين عائشة، فقد قال ابن معين في 

هذا حديث غريب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن، رواه : "وقال ابن خزيمة. من طريق محبوب بن الحسن، حدثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة به) ٢٧٣٨(

، لكنه لم يتفرد بوصله كما قال ابن خزيمة، فقد تابعه مرجي بن )٤/١/٣٨٩(القوي كما قال أبو حاتم ومحبوب ليس ب: قلت". عن الشعبي، عن عائشة خال محبوب بن الحسن: أصحاب داود، فقالوا

  . ، فهو به صحيح)١/٤١٥(للطحاوي " شرح معاني اآلثار"رجاء، كما في 

: وقال الدارقطني. رو بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة بهمن طريق سعيد بن محمد بن ثواب، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عم) ٣/١٤١(، والبيهقي )٢/٤٤/١٨٩(رواه الدارقطني  - ٤

ومع هذا فهو معلول كما قال الحافظ بل قال ابن القيم ". مستقيم الحديث: "، وقال)٨/٢٧٢" (الثقات: "وهو كما قال، فرجاله كلهم ثقات، وابن ثواب، أدخله ابن حبان في: قلت". وهذا إسناد صحيح"

  ". هو كذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ال يصح، وسمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول): "٤٦٥-١/٤٦٤" (الزاد"في 

 وقد: قلت. يا ابن أختي إنه ال يشق علي: لو صليت ركعتين، فقالت: فقلت لها. عن عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها؛ أنها كانت تصلي في السفر أربعا) ٣/١٤٣(رواه البيهقي . صحيح - ٥

  ". باألصل"وقد ذكرت ذلك " الصحيحين: "ثبت عنها رضي اهللا عنها أنها كانت تتم، كما في
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  .   )٥(   }َعَزاِئُمُه  )٤(َكَما حيُِب َأْن تـُْؤَتى    {: َوِيف رَِوايَةٍ 

ِإَذا َخرََج َمِسريََة َثَالثَِة أَْمَيالٍ    �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: َوَعْن أََنٍس َرِضَي اَللُه َعْنُه قَالَ  - ٤٣٣
  .   )٧(.  َرَواُه ُمْسِلٌم   }َصلى رَْكَعتَـْنيِ ، َأْو فـََراِسخَ  )٦(

ِمْن اَْلَمِديَنِة ِإَىل َمكَة، َفَكاَن ُيَصلي رَْكَعتَـْنيِ  � َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اَللهِ  {: َوَعْنُه قَالَ  - ٤٣٤
  .   )٨(.  َواللْفُظ لِْلُبَخارِي ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }رَْكَعتَـْنيِ َحىت َرَجْعَنا ِإَىل اَْلَمِديَنِة 

  

ُهَما قَالَ  -٤٣٥ َوِيف   }ِتْسَعَة َعَشَر يـَْقُصُر  �ِيب أَقَاَم اَلن  {: َوَعْن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٩(َرَواُه اَْلُبَخارِّيُ     }ِمبَكَة ِتْسَعَة َعَشَر يـَْوًما  {: َلْفظٍ 

  .  )١٠(   }َسْبَع َعْشَرَة  {: َوِيف رَِوايٍَة ِألَِيب َداُودَ 

  .  )١١(.    }َمخَْس َعْشَرَة  {: َوِيف ُأْخَرى

  .   )١٢(   }َمثَاِينَ َعْشَرَة  {: ْبِن ُحَصْنيٍ  َوَلُه َعْن ِعْمَرانَ  -٤٣٦

                                                                                                                                                                  
  . وهو تحريف" يؤتى": "أ"في  - ١

  . وهو تحريف" يؤتى": "أ"في  - ٢

  ). ٢٧٤٢(، وابن حبان )٩٥٠(، وابن خزيمة )٢/١٠٨(رواه أحمد . صحيح - ٣

  . وهو تحريف" يؤتى": "أ"في  - ٤

  . من حديث ابن عباس) ٣٥٤(ابن حبان رواه . صحيح - ٥

  ". أميال: "صوابه: ، وكتب بالهامش"أيام": "أ"في  - ٦

  ). ٦٩١(رواه مسلم . صحيح - ٧

  . ولمسلم نحوه. أقمنا بها عشرا: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: قلت. من حديث أنس، وعند البخاري) ٦٩٣(، ومسلم )١٠٨١(رواه البخاري . صحيح - ٨

  ). ٤٢٩٨(، واللفظ الثاني عنده برقم )١٠٨٠(رواه البخاري . األولاللفظ . صحيح - ٩

كما فعل  وهي وٕان كان إسنادها صحيحا، إال أن رواية البخاري السابقة أرجح منها وٕالى هذا أشار أبو داود، أو أن يصار إلى الجمع بين الروايتين،) ١٢٣٠(هذه الرواية عند أبي داود برقم  -  ١٠

  ". لم يعد يوم الدخول ويوم الخروج. سبعة عشر يوما: ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن يكون من قال: "إذ قال) ٤/٢٧٣( "المعرفة"البيهقي في 

  . ، وهي رواية ضعيفة سندا، منكرة متنا)١٢٣١(سنن أبي داود  - ١١

  . وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف) ١٢٢٩(رواه أبو داود . ضعيف - ١٢
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ِإال أَنُه ، َوُرَواتُُه ثَِقاتٌ   }أَقَاَم بَِتُبوَك ِعْشرِيَن يـَْوًما يـَْقُصُر اَلصَالَة  {: َوَلُه َعْن َجاِبرٍ  - ٤٣٧
  .   )١(اُْخُتِلَف ِيف َوْصِلهِ   

ِإَذا ِاْرَحتََل قـَْبَل َأْن َتزِيَغ اَلشْمُس َأخَر اَلظْهَر ِإَىل  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: َوَعْن أََنسٍ  - ٤٣٨
نَـُهَما، َوْقِت اَْلَعْصرِ     }ُمث رَِكَب ، فَِإْن زَاَغْت اَلشْمُس قـَْبَل َأْن يـَْرحتََِل َصلى اَلظْهرَ ، ُمث نـََزَل َفَجَمَع بـَيـْ

  . ُمتـَفٌق َعَلْيهِ  )٢(

  .  )٣(   }ُمث رَِكَب ، َصلى اَلظْهَر َواْلَعْصرَ  {: بِِإْسَناِد اَلصِحيحِ " َاْألَْربَِعنيَ "اِكِم ِيف َوِيف رَِوايَِة َاحلَْ 

فـََزاَلْت اَلشْمُس َصلى اَلظْهَر ، َكاَن ِإَذا َكاَن ِيف َسَفرٍ   {": ُمْسَتْخرَِج ُمْسِلمٍ "َوِألَِيب نـَُعْيٍم ِيف 
يًعا      } ِاْرَحتََل ُمث ، َواْلَعْصَر مجَِ

ِيف َغْزَوِة تـَُبوَك، َفَكاَن ُيَصلي  �َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اَللِه  {: قَالَ  �َوَعْن ُمَعاٍذ  -٤٣٩
يًعا يًعا ، اَلظْهَر َواْلَعْصَر مجَِ   .   )٤(.  َرَواُه ُمْسِلٌم   }َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء مجَِ

ُهَما قَالَ َوَعْن اِْبِن َعباٍس َرضِ  -٤٤٠ َال تـَْقُصُروا اَلصَالَة  {:  �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َي اَللُه َعنـْ
اَرُقْطِين بِِإْسَناٍد َضِعيفٍ     }ِمْن َمكَة ِإَىل ُعْسَفاَن ؛ ِيف أََقل ِمْن أَْربـََعِة بـُُردٍ  ُه  )٥(َرَواُه اَلدِحيُح أَنَوالص

  .  ْبُن ُخَزْميَةَ أَنُه َمْوُقوٌف، َكَذا َأْخَرَجُه اِ 

                                                 
وأجاب عن ذلك : قلت". غير معمر ال يسنده: "قال أبو داود. من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، به) ١٢٣٥(اه أبو داود رو . صحيح - ١

  . وأعله أيضا الدارقطني، ولكن أجيب عن ذلك". حافظ، فزيادته مقبولةهو حديث صحيح اإلسناد على شرط البخاري ومسلم، ال يقدح فيه تفرد معمر، فإنه ثقة ": "الخالصة"ذلك النووي، فقال في 

  ). ٧٠٤(، ومسلم )٥٨٣-٢/٥٨٢(رواه البخاري . صحيح - ٢

لكن روى إسحاق بن ... انية منهماومقتضاه أنه كان ال يجمع بين الصالتين إال في وقت الث... كذا فيه الظهر فقط، وهو المحفوظ: "عن حديث أنس السابق) ٢/٥٨٣" (الفتح"قال الحافظ في  - ٣

أخرجه اإلسماعيلي، وأعل بتفرد إسحاق بذلك، عن شبابة، ثم تفرد جعفر " كان إذا كان في سفر، فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم ارتحل: "بن رهوايه هذا الحديث عن شبابة فقال

هو أحد شيوخ -حدثنا محمد بن يعقوب األصم، حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني : للحاكم قال" األربعين"قد وقع نظيره في و . الفريابي به، عن إسحاق، وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان حافظان

هكذا وجدته بعد التتبع : صالح الدين العالئي: قال الحافظ". فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر، ثم ركب: "حدثنا محمد بن عبد اهللا الواسطي، فذكر الحديث، وفيه: قال -مسلم

انتهى من ". وهي متابعة قوية لرواية إسحاق بن رهوايه، إن كانت ثابتة، لكن في ثبوتها نظر -ابن حجر: القائل-: قلت. انتهى. وسند هذه الزيادة جيد. بزيادة العصر" األربعين"في نسخ كثيرة من 

  . مع وجود هذه المتابعة القوية التي ذكرها" الفتح"متابعة وتردد في  انظر كيف جزم هنا في البلوغ بصحة سنده، دون: قلت". الفتح"

  ". أراد أن ال يحرج أمته: فقال: ما حمله على ذلك؟ قال: فقلت: قال: "وزاد) ٧٠٦(رواه مسلم . صحيح - ٤

  . وفي سنده أحد المتروكين، وفيه علة أخرى أيضا) ١/٣٨٧(رواه الدارقطني . ضعيف جدا - ٥
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ُر أُمِيت اَلِذيَن ِإَذا َأَساُءوا ِاْستَـْغَفُروا { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َجاِبٍر  -٤٤١ ، َخيـْ
  .  )١(.  بِِإْسَناٍد َضِعيٍف " َاْألَْوَسطِ "َأْخَرَجُه اَلطبَـرَاِين ِيف   }َوِإَذا َسافـَُروا َقَصُروا َوأَْفطَُروا 

َهِقي ُخمَْتَصر ٌ  وَ    .   )٢(ُهَو ِيف ُمْرَسِل َسِعيِد ْبِن اَْلُمَسيِب ِعْنَد اَْلبَـيـْ

ُهَما قَالَ  - ٤٤٢ َفَسأَْلُت اَلنِيب ، َكاَنْت ِيب بـََواِسريُ   {: َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ َرِضَي اَللُه َعنـْ
  }" فَِإْن ملَْ َتْسَتِطْع فـََعَلى َجْنبٍ ، ِإْن ملَْ َتْسَتِطْع فـََقاِعًدافَ ، َصل قَاِئًما: "َعْن اَلصَالِة؟ فـََقالَ  �

 َرَواُه اَْلُبَخارِي .  

: َوقَالَ ، فـََرَمى َِا، فـََرآُه ُيَصلي َعَلى ِوَساَدةٍ ، َمرِيًضا �َعاَد اَلنِيب  {: َوَعْن َجاِبٍر قَالَ  -٤٤٣
َرَواُه   }" َواْجَعْل ُسُجوَدَك َأْخَفَض ِمْن رُُكوِعكَ ، َوِإال فََأْوِم ِإميَاءً ، تَ َصل َعَلى َاْألَْرِض ِإْن ِاْسَتَطعْ "

 َهِقي   . َوَصحَح أَبُو َحامتٍِ َوقْـَفهُ . اَْلبَـيـْ

َها قَاَلتْ  -٤٤٤ . نَساِئي َرَواُه ال  }ُيَصلي ُمتَـرَبـًعا  �رَأَْيُت اَلنِيب  {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  َوَصحَحُه َاْحلَاِكمُ 

  َصَالُة َاجلُُْمَعِة بَاُب   

  

َعا َرُسوَل اَللِه  {، َوَأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اَللُه َعنـُْهمْ ، َعْن َعْبِد اَللِه ْبِن ُعَمرَ  -٤٤٥  �أَنـُهَما مسَِ
ُمث ، أَْو لََيْخِتَمن اَللُه َعَلى قـُُلوِِمْ ، ٌم َعْن َوْدِعِهُم َاجلُُْمَعاتِ لَيَـْنَتِهَني أَقْـَوا" -َعَلى أَْعَواِد ِمْنَربِهِ -يـَُقوُل 

  .  )٣(.  َرَواُه ُمْسِلٌم   }لََيُكوُنن ِمَن اَْلَغاِفِلَني 

                                                 
وقال الهيثمي في . لم يروه عن أبي الزبير، إال ابن لهيعة: وقال. من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، به) ٩٢١" (مجمع البحرين"كما في ". األوسط: "اه الطبراني فيرو . ضعيف - ١

  . بل هو ضعيف، وأيضا أبو الزبير مدلس، وقد عنعنه: قلت". فيه ابن لهيعة، وفيه كالم): "٢/١٥٧" (المجمع"

وفضال عن كونه مرسال، فهو من رواية إبراهيم بن أبي يحيى شيخ " لم يصوموا: -أو قال-خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصالة، وأفطروا : "بلفظ) ١/٥١٢/١٧٩" (المسند"رواه الشافعي في  - ٢

  ". كل بالء فيه. كذاب: "الشافعي، وهو

  . متركه: ومعنى ودعهم). ٨٦٥(رواه مسلم . صحيح - ٣
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 ُمث ، َاجلُُْمَعةَ  �ُكنا ُنَصلي َمَع َرُسوِل اَللِه   {: قَالَ  �َوَعْن َسَلَمَة ْبِن َاْألَْكوَِع  -٤٤٦
  .  )١(َواللْفُظ لِْلُبَخارِّيِ   ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }نـَْنَصِرُف َولَْيَس لِْلِحيطَاِن ِظل َنْسَتِظل بِِه 

  .  )٢(   }نـََتَتبُع اَْلَفْيَء ، ُمث نـَْرِجعُ ، ُكنا َجنَْمُع َمَعُه ِإَذا زَاَلِت اَلشْمسُ   {: َوِيف َلْفٍظ ِلُمْسِلمٍ 

ُهَما قَالَ  َوَعنْ  - ٤٤٧ َما ُكنا نَِقيُل َوَال نـَتَـَغدى ِإال بـَْعَد  {: َسْهِل ْبِن َسْعٍد َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٣(.  َواللْفُظ ِلُمْسِلٍم ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }َاجلُُْمَعِة 

  .  )٤(   }.  �ِيف َعْهِد َرُسوِل اَللِه  {: َوِيف رَِوايَةٍ 

فَانـَْفَتَل اَلناُس ، َفَجاَءْت ِعٌري ِمَن اَلشامِ ، َكاَن َخيُْطُب قَاِئًما  �َأن اَلنِيب  { َوَعْن َجاِبرٍ  -٤٤٨
َها   .  )٥(.  َرَواُه ُمْسِلٌم   }َحىت ملَْ يـَْبَق ِإال اثـَْنا َعَشَر َرُجًال ، ِإلَيـْ

  

أَْدَرَك رَْكَعًة ِمْن َصَالِة َاجلُُْمَعِة َوَغْريَِها َمْن  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ  -٤٤٩
َها ُأْخَرى اَرُقْطِين ، َواْبُن َماَجهْ ، َرَواُه النَساِئي   }َوَقْد َمتْت َصَالتُُه ، فـَْلُيِضْف ِإلَيـْ ْفُظ َلهُ ، َواَلدَوالل ،

  .  )٦(.   َلِكْن قـَوى أَبُو َحامتٍِ ِإْرَساَلهُ ، َوِإْسَناُدُه َصِحيحٌ 

ُهَما -٤٥٠ ، ُمث َجيِْلسُ ، َكاَن َخيُْطُب قَاِئًما  �َأن اَلنِيب  {، َوَعْن َجاِبِر ْبِن َمسَُرَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
ْسِلم ٌ  َأْخَرَجُه مُ   }فـََقْد َكَذَب ، أَنُه َكاَن َخيُْطُب َجاِلًسا )٧(َفَمْن أَنـَْبَأكَ   ، ُمث يـَُقوُم فـََيْخُطُب قَاِئًما

)٨(  .  

                                                 
  ). ٨٦٠(، ومسلم )٤١٦٨(رواه البخاري . صحيح - ١

  ). ٣١) (٨٦٠(رواه مسلم . صحيح - ٢

  . إذ هو عند البخاري أيضا بنفس اللفظ، بل وفي غير موطن، منها الموطن المذكور" واللفظ لمسلم"ال فائدة من قول الحافظ ": تنبيه). "٨٥٩(، ومسلم )٩٣٩(رواه البخاري . صحيح - ٣

  ). ٨٥٩(اية علي بن حجر عند مسلم وهي رو  - ٤

  . انصرف: ومعنى انفتل. متفق عليه، واللفظ لمسلم: ، فكان حقه أن يقول)٩٣٦(الحديث أيضا عند البخاري ": تنبيه). "٨٦٣(رواه مسلم . صحيح - ٥

  ). ٢/١٢/١٢(، والدارقطني )١١٢٣(، وابن ماجه )٢٧٥-١/٢٧٤(رواه النسائي . صحيح - ٦

  ". نبأك: "، وفي مسلمكذا باألصلين - ٧

  . فقد واهللا صليت معه أكثر من ألفي صالة: وتمامه) ٣٥) (٨٦٢(رواه مسلم . صحيح - ٨
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ُهَما قَالَ  -٤٥١ ، ِإَذا َخَطبَ  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَللِه َرِضَي اَللُه َعنـْ
َناهُ  ، مْ َصبَحُكْم َوَمساكُ : َحىت َكأَنُه ُمْنِذُر َجْيٍش يـَُقولُ ، َواْشَتد َغَضُبهُ ، َوَعَال َصْوتُهُ ، اْمحَرْت َعيـْ

َر َاحلَِْديِث ِكَتاُب اَللهِ ، أَما بـَْعدُ : "َويـَُقولُ  َر اَْهلَْدِي َهْديُ   ، فَِإن َخيـْ َوَشر َاْألُُموِر ، ُحمَمدٍ  )١(َوَخيـْ
  . َرَواُه ُمْسِلمٌ  )٢(   }ُحمَْدثَاتـَُها، وَُكل ِبْدَعٍة َضَالَلٌة 

 ِيبَه َويـُْثِين َعَلْيهِ  {: يـَْوَم َاجلُُْمَعةِ  � َوِيف رَِوايٍَة َلُه َكاَنْت ُخْطَبُة اَلنيـَُقوُل َعَلى إِْثِر ، َحيَْمُد اَلل ُمث
    }َوَقْد َعَال َصْوتُُه ، َذِلكَ 

  .  )٤(   }َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه ، اَللُه َفَال ُمِضل َلهُ  )٣(َمْن يـَْهِدهِ    {: َوِيف رَِوايٍَة َلهُ 

  

 َولِلن اِر  {: َساِئيَضَالَلٍة ِيف اَلن ٥(   }وَُكل(  .  

ُهَما قَالَ  - ٤٥٢ ِإن  {: يـَُقولُ  �مسَِْعُت َرُسوَل اَللِه : َوَعْن َعماِر ْبِن يَاِسٍر َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٦(.  ٌم َرَواُه ُمْسلِ   }َوِقَصَر ُخْطَبِتِه َمِئنٌة ِمْن ِفْقِهِه ، ُطوَل َصَالِة اَلرُجلِ 

َها قَاَلتْ  -٤٥٣ ق َواْلُقْرآِن : "َما َأَخْذتُ  {: َوَعْن أُم ِهَشاٍم بِْنِت َحارِثََة َرِضَي اَللُه َعنـْ
َرَواُه   }يـَْقَرُؤَها ُكل ُمجَُعٍة َعَلى اَْلِمْنَربِ ِإَذا َخَطَب اَلناَس  �ِإال َعْن ِلَساِن َرُسوِل اَللِه ، "اَْلَمِجيدِ 

  .  )٧(.  ْسِلٌم مُ 

                                                 
  ". الصحيح"، بضم الهاء، وفتح الدال، وهو كذلك في "أ"وضبطت في  - ١

لشيخ اإلسالم ابن " اقتضاء الصراط المستقيم"من العام المخصوص، ال دليل عليه، وانظر هو " وكل بدعة ضاللة: "بأن قوله صلى اهللا عليه وسلم -ومن تابعه ممن أخرج البلوغ-وقول النووي  - ٢

  . ابن تيمية رحمه اهللا

  ". الصحيح"بحذف الياء، وما أثبته من " يهد"وهو خطأ ال شك، وصوابه " يهدي: "في األصلين - ٣

  ). ٨٦٧(صحيح، والحديث برواياته رواه مسلم  - ٤

  . صحيح بإسناد) ٣/١٨٩(النسائي  - ٥

إني سمعت : فقال -أطلت : أي -فلو كنت تنفست . لقد أبلغت وأوجزت! يا أبا اليقظان: خطبنا عمار، فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: قال أبو وائل: ، وهو بتمامه)٨٦٩(رواه مسلم . صحيح - ٦

وٕاذ كان األمر : قلت. مما يعرف به فقه الخطيب: أي: عالمة ودليل، والمعنى": ومئنة". "وٕان من البيان سحرا. فأطيلوا الصالة، واقصروا الخطبة: "وزاد. فذكره: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  . واسترجع اهللا. كذلك فانظر إلى حال خطباء زمانك هذا

  ). ٤٦٩(وانظر رقم ) ٥٢) (٨٧٣(رواه مسلم . صحيح - ٧
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ُهَما قَالَ  - ٤٥٤ َمْن َتَكلَم يـَْوَم َاجلُُْمَعِة  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعِن اْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
َماُم َخيُْطُب فـَُهَو َكَمَثِل َاحلَِْماِر َحيِْمُل َأْسَفارًا َرَواُه   }ُه ُمجَُعٌة لَْيَسْت لَ ، أَْنِصتْ : َواَلِذي يـَُقوُل َلهُ ، َواْإلِ

  . َوُهَو يـَُفسرُ  )١(.  بِِإْسَناٍد َال بَْأَس بِِه ، َأْمحَدُ 

أَْنِصْت يـَْوَم : ِإَذا قـُْلَت ِلَصاِحِبكَ  {: َمْرُفوًعا" اَلصِحيَحْنيِ "ِيف  �َحِديَث َأِيب ُهَريـَْرَة  - ٤٥٥
َماِم َخيُْطبُ    .  )٢(   }فـََقْد َلَغْوَت ، َاجلُُْمَعِة َواْإلِ

" ؟َصلْيتَ : "فـََقالَ . َخيُْطُب  �َوالنِيب ، َدَخَل َرُجٌل يـَْوَم َاجلُُْمَعةِ  {: َوَعْن َجاِبٍر قَالَ  - ٤٥٦
  .  )٣(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }" ُقْم َفَصل رَْكَعتَـْنيِ : "قَالَ . َال : قَالَ 

َواْلُمَناِفِقَني ، ْقَرأُ ِيف َصَالِة اجلُُْمَعِة ُسورََة اجلُُْمَعةِ َكاَن يَـ   �َأن اَلنِيب  {؛ َوَعِن اْبِن َعباسٍ  - ٤٥٧
  .  )٤(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }

َسبِح اْسَم رَبَك "بِـ : َكاَن يـَْقَرُأ ِيف اَْلِعيَدْيِن َوِيف اجلُُْمَعةِ   {: َعِن اَلنـْعَماِن ْبِن َبِشريٍ : َوَلهُ  -٤٥٨
  .  )٥(   }" َك َحِديُث اَْلَغاِشَيةِ َهْل أَتَا: "وَ ، "َاْألَْعَلى

: فـََقالَ ، ُمث َرخَص ِيف اجلُُْمَعةِ ، اَْلِعيدَ  �َصلى النِيب  {: قَالَ  �َوَعْن زَْيِد ْبِن أَْرَقَم  -٤٥٩
" َي فـَْلُيَصلَحُه اْبنُ   }" َمْن َشاَء َأْن ُيَصلَوَصح ،ْرِمِذياَلتـ ٦(ُخَزْميَةَ    َرَواُه َاْخلَْمَسُة ِإال(  .  

ِإَذا َصلى َأَحدُُكُم اجلُُْمَعَة فـَْلُيَصل  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ٤٦٠
  .  )٧(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }بـَْعَدَها أَْربـًَعا 

                                                 
  . يد، وهو ضعيف، وفيه مجالد بن سع)٢٠٣٣رقم / ١/٢٣٠(رواه أحمد . ضعيف - ١

  . اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما ال يحسن من الكالم: قال الزين بن المنير": لغوت: "ومعنى). ٨٥١(، ومسلم )٩٣٥(رواه البخاري . صحيح - ٢

  ). ٥٥) (٨٧٥(، ومسلم )٩٣١(رواه البخاري . صحيح - ٣

  ). ٨٧٩(رواه مسلم . صحيح - ٤

  ). ٨٧٨(رواه مسلم . صحيح - ٥

وفي سنده : قلت. ، والحديث صححه علي بن المديني، والحاكم)١٤٦٤(، وابن خزيمة )٤/٣٧٢(، وأحمد )١٣١٠(، وابن ماجه )٣/١٩٤(، والنسائي )١٠٧٠(رواه أبو داود . صحيح لغيره - ٦

إنما هو وهم منه رحمه اهللا؛ إذا ابن " وصححه ابن خزيمة: "قول الحافظ": تنبيه. "أخرىولكن الحديث صحيح لغيره بما له من شواهد ". التقريب"إياس بن أبي رملة، وهو مجهول كما قال الحافظ في 

  ". إن صح الخبر فإني ال أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة وال جرح: "خزيمة لم يصحح الحديث، وٕانما علق صحته بعدالة ابن أبي رملة، فقال

  ). ٨٨١(رواه مسلم . صحيح - ٧
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، َذا َصلْيَت اجلُُْمَعَة َفَال َتِصْلَها ِبَصَالةٍ إِ  {: َأن ُمَعاِويََة قَاَل َلهُ ، َوَعِن الساِئِب ْبِن يَزِيدَ  -٤٦١
َأْن َال نُوِصَل َصَالًة ِبَصَالٍة َحىت نـََتَكلَم أَْو : أََمَرنَا ِبَذِلكَ  �فَِإن َرُسوَل اَللِه ، َحىت ُتَكلَم أَْو َختْرُجَ 

  .  )١(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }َخنْرَُج 

َفَصلى ، ُمث أََتى اجلُُْمَعةَ ، َمِن اْغَتَسلَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  � َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ  -٤٦٢
َر َلهُ  أَْنَصتَ ، َما ُقد َماُم ِمْن ُخْطَبِتهِ ، ُمث َنُه َوبـَْنيَ اجلُُْمَعِة : ُمث ُيَصلي َمَعهُ ، َحىت يـَْفرَُغ َاْإلِ ُغِفَر َلُه َما بـَيـْ

  .  )٢(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }َثَالثَِة أَياٍم  َوَفْضلُ ، َاْألُْخَرى

ِفيِه َساَعٌة َال يـَُواِفُقَها َعْبٌد ُمْسِلٌم  {: ذََكَر يـَْوَم اْجلُُمَعِة فـََقالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه ؛ َوَعْنهُ  -٤٦٣
  .  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }َأَشاَر بَِيِدِه يـَُقلُلَها َشْيًئا ِإال أَْعطَاُه ِإياُه، وَ  �َيْسَأُل اَللَه ، َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلي

  .  )٤(   }َوِهَي َساَعٌة َخِفيَفٌة  {: َوِيف رَِوايٍَة ِلُمْسِلمٍ 

َماُم  {: يـَُقولُ  �َوَعْن َأِيب بـُْرَدَة َعْن أَبِيِه مسَِْعُت َرُسوَل اَللِه  -٤٦٤ ِهَي َما بـَْنيَ َأْن َجيِْلَس َاْإلِ
اَرُقْطِين أَنُه ِمْن قـَْوِل َأِيب بـُْرَدَة ، َرَواُه ُمْسِلمٌ   }ْن تـُْقَضى اَلصَالُة ِإَىل أَ  َح اَلد٥(.  َوَرج(  .  

  .  )٦(َوِيف َحِديِث َعْبِد اَللِه ْبِن َسَالٍم ِعْنَد اْبِن َماَجهْ    -٤٦٥

أَنـَها َما بـَْنيَ َصَالِة اَْلَعْصِر ِإَىل ُغُروِب  { )٧(: َوالنَساِئّيِ   ، َوَجابِِر ِعْنَد َأِيب َداُودَ  -٤٦٦
  . ◌ِ   }اَلشْمِس 

                                                 
  ". توصل: "وعنده) ٨٨٣(رواه مسلم . صحيح - ١

  ). ٢٧) (٨٥٧(رواه مسلم . صحيح - ٢

  ). ٨٥٢(، ومسلم )٩٣٥(رواه البخاري . صحيح - ٣

  ). ١٥) (٨٥٢(مسلم  - ٤

  ). بتحقيقي ١٠رقم (ألبي بكر المروزي " الجمعة وفضلها"، وانظر )٨٥٣(رواه مسلم . والصحيح أنه موقوف. ضعيف مرفوعا - ٥

في يوم الجمعة ساعة ال يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل اهللا : إنا لنجد في كتاب اهللا. قلت ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس: عنه قال) ١١٣٩(رواه ابن ماجه . حديث عبد اهللا بن سالم - ٦

" هي آخر ساعات النهار: "أي ساعة هي؟ قال: قلت. أو بعض ساعة. صدقت: فقلت. أو بعض ساعة: فأشار إلي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال عبد اهللا. اهللا فيها شيئا إال قضى اهللا حاجته

  . وهو حديث صحيح: قلت". إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس، ال يحبسه إال الصالة، فهو في الصالة. بلى: إنها ليست ساعة صالة؟ قال: قلت

يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، ال يوجد فيها عبد مسلم يسأل اهللا شيئا إال آتاه إياه، : اهللا عليه وسلم أنه قال عن رسول اهللا صلى) ١٠٠-٣/٩٩(، والنسائي )١٠٤٨(رواه أبو داود . حديث جابر - ٧

هذا اللفظ في هو تعبير منه بالمعنى، وٕاال فليس . أنها ما بين صالة العصر وغروب الشمس: قول الحافظ": تنبيه. "وهو حديث صحيح، واللفظ للنسائي". إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر

  . شيء من روايات الحديث
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  .  )١("  َشرِْح اَْلُبَخارِي "أَْمَلْيتُـَها ِيف ، َوَقْد ِاْختُـَلَف ِفيَها َعَلى َأْكثـََر ِمْن أَْربَِعَني قـَْوًال 

َرَواُه   }أَْربَِعَني َفَصاِعًدا ُمجَُعًة  َمَضِت السنُة َأن ِيف ُكل  {: قَالَ  �َوَعْن َجابٍِر  - ٤٦٧
اَرُقْطِين بِِإْسَناٍد َضِعيفٍ    ٢(اَلد(  .  

َكاَن َيْستَـْغِفُر لِْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت ُكل   �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن َمسَُرَة بِن ُجْنُدٍب  -٤٦٨
ٍ   َرَواُه اَْلبَـزاُر بِِإْسَناٍد لَ   }ُمجَُعٍة  ٣(ني(  .  

ُهَما  -٤٦٩ َكاَن ِيف َاْخلُْطَبِة يـَْقَرُأ آيَاٍت ِمَن   �َأن اَلنِيب  {َوَعْن َجاِبِر ْبِن َمسَُرَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
ُر اَلناَس ، اَْلُقْرآنِ  ٤(َرَواُه أَبُو َداُودَ     }َويُذَك(  .  

  

  .  )٥(َوَأْصُلُه ِيف ُمْسِلمٍ   

اجلُُْمَعُة َحق َواِجٌب َعَلى ُكل  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه ؛ طَارِِق ْبِن ِشَهابٍ َوَعْن  -٤٧٠
ملَْ َيْسَمْع : َوقَالَ ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }َوَمرِيٌض ، َوَصِيب ، َوِاْمَرأَةٌ ، َممُْلوكٌ : ُمْسِلٍم ِيف َمجَاَعٍة ِإال أَْربـََعةً 

 ِيب١(  )٦(> طَارٌِق ِمَن اَلن(  .  
                                                 

  . وما بعدها) ٢/٤١٦" (فتح الباري. "انظر - ١

يأتي بالمقلوبات عن الثقات فيكثر، والملزقات باألثبات ): "٢/١٣٨" (المجروحين"وفي سنده عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي، قال عنه ابن حبان في ) ٤/١-٢/٣(رواه الدارقطني . موضوع - ٢

  . بإسناد ضعيف فيه تسامح: وبذلك تعرف أن قول الحافظ. كما أنه أورد له هذا الحديث أيضا في ترجمته". ، ال يحل االحتجاج به بحالفيفحش

ه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن حدثنا خالد بن يوسف، حدثني أبي؛ يوسف بن خالد، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة، حدثنا خبيب بن سليمان، عن أبي) ٣٠٨-١/٣٠٧(رواه البزار . موضوع - ٣

، وأبوه يوسف "الميزان"وهذا إسناد هالك، فخالد بن يوسف ضعيف كما في : قلت". ال نعلمه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم إال بهذا اإلسناد: "والمسلمين والمسلمات وقال: بن جندب به، وعنده زيادة

، وسليمان بن سمرة مقبول كما في "التقريب"، وخبيب بن سليمان مجهول كما في "التقريب"وجعفر بن سعد ليس بالقوي كما في . "التقريب"بن خالد السمتي تركوه وكذبه ابن معين كما في 

  !. هو قول لين" بإسناد لين: "وبعد ذلك لم يبق إال أن نقول أن قول الحافظ"!! التقريب"

  . ت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قصدا، وخطبته قصدا؛ يقرأ آيات من القرآن، ويذكر الناسكان: عن جابر بن سمرة قال: ولفظه) ١١٠١(رواه أبو داود . حسن - ٤

هذا هو أصل الحديث وليس : قلت. كنت أصلي مع النبي صلى اهللا عليه وسلم الصلوات، فكانت صالته قصدا، وخطبته قصدا: "عن جابر بن سمرة، قال: ولفظه) ٨٦٦(رواه مسلم . حسن - ٥

  ". البلوغ"كما ذهب إلى ذلك الصنعاني، وقلده في ذلك من علق على ) ٤٥٣(م هشام بنت حارثة المتقدم برقم حديث أ

شرط وهذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي، وهو حجة، والحديث على : "والحديث وٕان أعل بمثل قول أبي داود، فقد أجيب بمثل قول النووي) ١٠٦٧(رواه أبو داود . صحيح - ٦

  ". األصل"وغير ذلك فللحديث شواهد كثيرة، وهي مخرجة في : قلت". الشيخين
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  .  )٢(َوَأْخَرَجُه َاْحلَاِكُم ِمْن رَِوايَِة طَارٍِق اَْلَمْذُكوِر َعْن َأِيب ُموَسى  

َرَواُه   }لَْيَس َعَلى ُمَساِفٍر ُمجَُعٌة  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعِن اْبِن ُعَمَر  -٤٧١
  .  )٣(اَلطبَـرَاِين بِِإْسَناٍد َضِعيفٍ   

اْستَـَوى َعَلى  )٤(  ]إَِذا [ �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَالَ  �َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َمْسُعوٍد  -٤٧٢
  .  )٥(.  بِِإْسَناٍد َضِعيٍف ، َرَواُه اَلتـْرِمِذي   }اْلِمْنَربِ اْستَـْقبَـْلَناُه ِبُوُجوِهَنا 

  

  .  )٦(اِْبِن ُخَزْميَةَ   َوَلُه َشاِهٌد ِمْن َحِديِث اْلبَـَراِء ِعْنَد  -٤٧٣

ًئا َعَلى  �َشِهْدنَا اجلُُْمَعَة َمَع اَلنِيب  {: قَالَ  �َوَعِن َاحلََْكِم ْبِن َحْزٍن  -٤٧٤ فـََقاَم ُمتَـوَك
  .  )٧(َرَواُه أَبُو َداُودَ     }َعًصا أَْو قـَْوٍس 

  َصَالِة َاْخلَْوِف بَاُب   

  

يـَْوَم َذاِت اَلرقَاِع َصَالَة  �َعمْن َصلى َمَع َرُسوِل اَللِه  {، َعْن َصاِلِح ْبِن َخواتٍ  -٤٧٥
ُمث ثـََبَت قَاِئًما ، َفَصلى بِاَلِذيَن َمَعُه رَْكَعةً ، َمَعُه َوطَائَِفٌة ِوَجاَه اَْلَعُدو  )١(َأن طَائَِفًة َصلْت  : َاْخلَْوفِ 

                                                                                                                                                                  
وهذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي، وهو حجة، والحديث على شرط : "والحديث وٕان أعل بمثل قول أبي داود، فقد أجيب بمثل قول النووي) ١٠٦٧(رواه أبو داود . صحيح - ١

  ". األصل"لك فللحديث شواهد كثيرة، وهي مخرجة في وغير ذ: قلت". الشيخين

  . ، وذكر أبي موسى في اإلسناد ليس بمحفوظ، ولكن الحديث صحيح كما في التعليق السابق)١٨٨(المستدرك  - ٢

  . للحديث شواهد يصح بها وسنده ضعيف كما قال الحافظ، إذ في سنده عبد اهللا بن نافع وهو ضعيف، ولكن) ٨٢٢" (األوسط"رواه الطبراني في . صحيح - ٣

  ". أ"سقط من - ٤

والعمل على هذا عند أهل العلم : "وهو وٕان كان ضعيف السند، بل موضوع؛ فإنه من رواية محمد بن الفضل بن عطية، وهو كذاب، إال أنه كما قال الترمذي) ٥٠٩(رواه الترمذي . صحيح - ٥

، "صحيح البخاري"وما ذلك إال من أجل كثرة اآلثار الواردة عن الصحابة في ذلك، مع وجود أحدها في : قلت". ستقبال اإلمام إذا خطبمن أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم وغيرهم، يستحبون ا

  . بيان لهذه السنة، وما ورد فيها من آثار" سنن مهجورة"وفي رسالتي 

  . لم أجده في المطبوع، واهللا أعلم - ٦

زرناك فادع اهللا لنا ! يا رسول اهللا: وفدت إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سابع سبعة، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا: عن الحكم بن حزن قال: ولفظه) ١٠٩٦(رواه أبو داود . حسن - ٧

 عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس، فحمد اهللا، وأثنى عليه فأقمنا بها أياما، شهدنا فيها الجمعة مع رسول اهللا صلى اهللا-فأمر بنا، أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذا ذاك دون-بخير 

  ". كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا -لن تفعلوا: أو-إنكم لن تطيقوا ! أيها الناس: "كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال
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َفَصلى ِِْم اَلرْكَعَة اَلِيت ، َوَجاَءِت اَلطائَِفُة َاْألُْخَرى، ُفوا َفَصفوا ِوَجاَه اَْلَعُدو ُمث اِْنَصرَ ، َوأََمتوا ِألَنـُْفِسِهمْ 
  .  )٢(َوَهَذا َلْفُظ ُمْسِلٍم  ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }ُمث َسلَم ِِْم ، ُمث ثـََبَت َجاِلًسا َوأََمتوا ِألَنـُْفِسِهمْ ، بَِقَيتْ 

  .  )٣(َعْن أَبِيِه  ، َعْن َصاِلِح ْبِن َخواتٍ ، ِالْبِن َمْنَدهْ " اَْلَمْعرَِفةِ "ِيف  َوَوَقعَ 

  

، َفَصافـَْفَناُهمْ ، فـََوازَيـَْنا اَْلَعُدو ، ِقَبَل َجنْدٍ  �َغَزْوُت َمَع اَلنِيب  {: َوَعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ  -٤٧٦
، َورََكَع ِمبَْن َمَعهُ ، َوأَقْـبَـَلْت طَائَِفٌة َعَلى اَْلَعُدو ، َقاَمْت طَائَِفٌة َمَعهُ فَـ ، ُيَصلي بَِنا �فـََقاَم َرُسوُل اَللِه 
َوَسَجَد ، فـَرََكَع ِِْم رَْكَعةً ، ُمث اْنَصَرُفوا َمَكاَن اَلطائَِفِة الِيت ملَْ ُتَصل َفَجاُءوا، َوَسَجَد َسْجَدتـَْنيِ 

ُهمْ فـََقا، ُمث َسلمَ ، َسْجَدتـَْنيِ  ُمتـَفٌق َعَلْيِه،   }َوَسَجَد َسْجَدتـَْنيِ ، فـَرََكَع لِنَـْفِسِه رَْكَعةً ، َم ُكل َواِحٍد ِمنـْ
  ٤(َوَهَذا َلْفُظ اَْلُبَخارِي(  .  

َصف : َصَالَة َاْخلَْوِف، َفَصفَنا َصفْنيِ  �َشِهْدُت َمَع َرُسوِل اَللِه  {: َوَعْن َجاِبٍر قَالَ  -٤٧٧
َلةِ  �َرُسوِل اَللِه  َخْلفَ  نَـَنا َوبـَْنيَ اَْلِقبـْ يًعا �َفَكبـَر اَلنِيب ، َواْلَعُدو بـَيـْ ُمث رََكَع َورََكْعنَا ، وََكبـْرنَا مجَِ
يًعا يًعا، مجَِ َوقَاَم اَلصف ، ي يَِليهِ ُمث ِاْحنََدَر بِالسُجوِد َوالصف اَلذِ ، ُمث َرَفَع رَْأَسُه ِمَن اَلرُكوِع َوَرفـَْعَنا مجَِ

 ُر ِيف َحنِْر اَْلَعُدوُجودَ ، اَْلُمَؤخا َقَضى اَلسِذي يَِليهِ ، فـََلماَل فَفذََكَر َاحلَِْديثَ   }... قَاَم اَلص .  

ُمث تََأخَر ، صف اَلثاِين فـََلما قَاُموا َسَجَد اَل، ُمث َسَجَد َوَسَجَد َمَعُه اَلصف َاْألَولُ  {: َوِيف رَِوايَةٍ 
  . َفذََكَر ِمثْـَلهُ   }... اَلصف َاْألَوِل َوتـََقدَم اَلصف اَلثاِين 

يًعا  �ُمث َسلَم اَلنِيب  {: َوِيف آِخرِهِ    .  )٥(َرَواُه ُمْسِلٌم    }َوَسلْمَنا مجَِ

  .  )١(   }أَنـَها َكاَنْت ِبُعْسَفاَن  {: َوزَادَ ، لزَرِقي ِمثْـُلهُ َعْن َأِيب َعياٍش ا: َوِألَِيب َداُودَ  -٤٧٨

                                                                                                                                                                  
  ". الصحيحين"وهي ليست في " من أصحابه صلى اهللا عليه وسلم: "وفي بعضها زيادة" السبل"وشرحه " البلوغ"، وهو هكذا في بعض طبعات "صفت: "في البخاري، ومسلم - ١

  ). ٨٤٢(، ومسلم )٤١٢٩(رواه البخاري . صحيح - ٢

  . ، وذهب إلى ذلك غير واحد أيضا، وقيل غير ذلك)٤٢٢/ ٧" (الفتح"ورجحه الحافظ في  - ٣

  ). ٨٣٩(، ومسلم )٩٤٢(رواه البخاري . صحيح - ٤

  ). ٥٧٥/٨٤٠-١/٥٧٤(مسلم  - ٥
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، َصلى ِبطَائَِفٍة ِمْن َأْصَحابِِه رَْكَعتَـْنيِ  �َأن اَلنِيب  {َولِلنَساِئي ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن َجاِبٍر  -٤٧٩
  .  )٢(   }ُمث َسلَم ، ُمث َصلى بِآَخرِيَن أَْيًضا رَْكَعتَـْنيِ ، ُمث َسلمَ 

  .  )٣(َعْن َأِيب َبْكَرَة  ، َوِمثْـُلُه ِألَِيب َداُودَ  -٤٨٠

وَملَْ ، َوَُِؤَالِء رَْكَعةً ، َصلى َصَالَة َاْخلَْوِف َُِؤَالِء رَْكَعةً  �َأن اَلنِيب  {: َوَعْن ُحَذيـَْفةَ  -٤٨١
  .  )٤(َوَصحَحُه اْبُن ِحباَن  ، َوالنَساِئي ، ُودَ َوأَبُو َدا، َرَواُه َأْمحَدُ   }يـَْقُضوا 

  .  )٥(َعِن اْبِن َعباٍس  : َوِمثْـُلُه ِعْنَد اْبِن ُخَزْميَةَ  -٤٨٢

ُهَما قَالَ  -٤٨٣ َصَالُة َاْخلَْوِف رَْكَعٌة َعَلى  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعِن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٦(َرَواُه اَْلبَـزاُر بِِإْسَناٍد َضِعيٍف    }ٍه َكاَن َأي َوجْ 

َأْخَرَجُه اَلدارَُقْطِين بِِإْسَناٍد َضِعيٍف    }لَْيَس ِيف َصَالِة َاْخلَْوِف َسْهٌو  {: َوَعْنُه َمْرُفوًعا -٤٨٤
)٧(  .  

  َصَالِة اَْلِعيَدْيِن بَاُب   

  
                                                                                                                                                                  

لقد : كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعسفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركون: عن أبي عياش الزرقي قال: ولفظه) ١٢٣٦(رواه أبو داود . صحيح - ١

قصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر، قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مستقبل القبلة والمشركون لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصالة، فنزلت آية ال. أصبنا غرة

جد وسجد الصف الذين يلونه، وقام أمامه، فصف خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم س

لصف األخير إلى مقام الصف األول، ثم ركع رسول خرون يحرسونهم، فلما صلى هؤالء السجدتين وقاموا سجد اآلخرين الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام اآلخرين، وتقدم ااآل

فلما جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والصف الذي يليه اآلخرون، ثم جلسوا جميعا، فسلم  اهللا صلى اهللا عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام اآلخرون يحرسونهم

  . عليهم جميعا، فصالها بعسفان، وصالها يوم بني سليم

  ). ٨٤٣(، وأصله في مسلم )٣٧٨(رواه النسائي . صحيح - ٢

  ). ١٢٤٨(رواه أبو داود . صحيح - ٣

  . واهللا أعلم. ، وال أظن أن عزوه البن حبان إال من باب الوهم والخطأ)١٦٨-٣/١٦٧(، والنسائي )١٢٤٦(أبو داود ، و )٣٩٩و  ٥/٣٨٥(رواه أحمد . صحيح - ٤

  . بسند صحيح، إال أنه لم يذكر لفظه، وٕانما أحال على لفظ حديث حذيفة) ١٣٤٤(رقم  - ٥

  ". صالة الخوف"مكان " صالة المسابقة"وعنده أيضا " الرجل تجزئ عنه: "وعنده زيادة) كشف ٦٧٨(رواه البزار . منكر - ٦

  . وضعفه) ٢/٥٨/١(رواه الدارقطني . ضعيف - ٧
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َها قَاَلتْ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه  -٤٨٥ ، اْلِفْطُر يـَْوَم يـُْفِطُر اَلناسُ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َعنـْ
  .  )١(َرَواُه اَلتـْرِمِذي    }َواْألَْضَحى يـَْوَم ُيَضحي اَلناُس 

َفَشِهُدوا ، واَأن رَْكًبا َجاءُ  {، َعْن ُعُموَمٍة َلُه ِمَن اَلصَحابَةِ ، َوَعْن َأِيب ُعَمْريِ ْبِن أََنسٍ  -٤٨٦
ُهْم ، َأْن يـُْفِطُروا �فََأَمَرُهْم اَلنِيب ، أَنـُهْم رَأَُوا اهلَِْالَل بِاْألَْمسِ  َرَواُه   }َوِإَذا َأْصَبُحوا يـَْغُدوا ِإَىل ُمَصال

  .  )٢(َوِإْسَناُدُه َصِحيٌح   -َوَهَذا َلْفظُهُ -َوأَبُو َداُوَد ، َأْمحَدُ 

  }َال يـَْغُدو يـَْوَم اَْلِفْطِر َحىت يَْأُكَل َمتََراٍت  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: الَ قَ  �َوَعْن أََنٍس  -٤٨٧
  ٣(َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِي(  .  

  .  )٤(َويَْأُكُلُهن أَفْـرَاًدا  : -َوَوَصَلَها َأْمحَدُ -َوِيف رَِوايٍَة ُمَعلَقٍة 

َوَال ، َال َخيْرُُج يـَْوَم اَْلِفْطِر َحىت َيْطَعمَ  �َكاَن النِيب   {: قَالَ َعْن أَبِيِه ، َوَعِن اْبِن بـَُرْيَدةَ  -٤٨٨
  .  )٥(َوَصحَحُه اْبُن ِحباَن  ، َواَلتـْرِمِذي ، َرَواُه َأْمحَدُ   }َيْطَعُم يـَْوَم َاْألَْضَحى َحىت ُيَصلَي 

َيْشَهْدَن اْخلَيـَْر ؛ َواْحلُيَض ِيف اْلِعيَدْينِ ، ُخنْرَِج اَْلَعَواِتقَ أُِمْرنَا َأْن  {: َوَعْن أُم َعِطيَة قَاَلتْ  -٤٨٩
  .  )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َويـَْعَتزُِل َاْحلُيُض اَْلُمَصلى ، َوَدْعَوَة اَْلُمْسِلِمنيَ 

  

  }اْلِعيَدْيِن قـَْبَل َاْخلُْطَبِة  ُيَصلونَ : َوُعَمرُ ، َوأَبُو َبْكرٍ  �َكاَن اَلنِيب   {: َوَعِن اْبِن ُعَمرَ  -٤٩٠
  .  )٧(ُمتـَفٌق َعَلْيِه  

                                                 
  ". باألصل"هو حديث صحيح، إال أنه ضعيف من هذا الوجه، وبيان ذلك : وأقول. من حديث محمد بن المنكدر، عن عائشة رضي اهللا عنها) ٨٠٢(رواه الترمذي . صحيح - ١

  ). ١١٥٧(، وأبو داود )٥٨و  ٥/٥٧(رواه أحمد . صحيح - ٢

  ). ٩٥٣(رواه البخاري . صحيح - ٣

اللفظ الذي ذكره الحافظ وعزاه للبخاري هنا إنما هو وهم من الحافظ رحمه اهللا، فهذا اللفظ إنما هو لإلمام أحمد، ": تنبيه). "٣٢٦(، ووصلها أحمد )فتح/ ٢/٤٤٦(وهي عند البخاري . حسن - ٤

  ". ويأكلهن وترا: "يضا، وٕانما لفظ البخاري هوأ" الفتح"ونص على ذلك الحافظ في 

هذه سنة عزيزة ): "١/٢٩٤" (المستدرك"وقال الحاكم في . هو قول غريب" حديث غريب: "واللفظ للترمذي، وقوله عقبه) ٢٨١٢(، وابن حبان )٥٤٢(، والترمذي )٥/٣٥٢(رواه أحمد . حسن - ٥

  ". من طريق الرواية، مستفيضة في بالد المسلمين

  . مع مراعاة أن الحافظ قد تصرف في اللفظ) ٨٩٠(، ومسلم )٣٢٤(رواه البخاري . صحيح - ٦

  ). ٨٨٨(، ومسلم )٩٦٣(رواه البخاري . صحيح - ٧
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َلَها َوَال بـَْعَدَها ، َصلى يـَْوَم اَْلِعيِد رَْكَعتَـْنيِ  �َأن اَلنِيب  {: َوَعِن اْبِن َعباسٍ  -٤٩١   }ملَْ ُيَصل قـَبـْ
َعُة     .  )١(َأْخَرَجُه اَلسبـْ

  .  )٢(َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد    }َوَال ِإقَاَمٍة ، َصلى اَْلِعيَد ِبَال أََذانٍ  �ِيب َأن اَلن  {: َوَعْنهُ  -٤٩٢

  ٣(َوَأْصُلُه ِيف اَْلُبَخارِي(  .  

فَِإَذا َرَجَع ِإَىل ، َال ُيَصلي قـَْبَل اَْلِعيِد َشْيًئا �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: َوَعْن َأِيب َسِعيٍد قَالَ  -٤٩٣
  .  )٤(َرَواُه اِْبُن َماَجْه بِِإْسَناٍد َحَسٍن    }لِِه َصلى رَْكَعتَـْنيِ َمْنزِ 

َوأَوُل ، َخيْرُُج يـَْوَم اَْلِفْطِر َواْألَْضَحى ِإَىل اَْلُمَصلى �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: َوَعْنُه قَالَ  -٤٩٤
فـََيِعُظُهْم َويَْأُمُرُهْم  -َوالناُس َعَلى ُصُفوِفِهمْ -ُمَقاِبَل اَلناِس  ُمث يـَْنَصِرُف فـَيَـُقومُ ، َشْيٍء يـَْبَدأُ بِِه اَلصَالةُ 

  .  )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }

  

ِه قَالَ  -٤٩٥ ِه : َوَعْن َعْمرِِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجداَلل ْكِبُري ِيف اَْلِفْطِر  { �قَاَل َنِيباَلت
  .  )٦(َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد    }َواْلِقَراَءُة بـَْعَدُمهَا ِكْلتَـْيِهَما ، َوَمخٌْس ِيف َاْآلِخَرةِ  َسْبٌع ِيف َاْألُوَىل 

  .  )٧(َونـََقَل اَلتـْرِمِذي َعِن اَْلُبَخارِي َتْصِحيَحُه  
                                                 

رقم / ١/٣٤٠(، وأحمد )١٢٩١(، وابن ماجه )٥٣٧(، والترمذي )٣/١٩٣(، والنسائي )١١٥٩(، وأبو داود )٨٨٤رقم /٢/٦٠٦(وفي غير موضع، ومسلم ) ٩٦٤(رواه البخاري . صحيح - ١

٣١٥٣ .(  

  ". إسناده صحيح): "٢/٤٥٢" (الفتح"وقال الحافظ في ". وأبا بكر، وعمر أو عثمان: "وزاد) ١١٤٧(رواه أبو داود . صحيح - ٢

  ). فتح/٢/٤٥١(انظر . الحديث... قامةخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصلى ثم خطب، ولم يذكر آذانا وال إ: عنه قال) فتح/٩/٣٤٤(يشير إلى ما رواه البخاري  - ٣

تعارض فحديث ابن عباس خاص بالصالة في المصلى، وبهذا الجمع قال غير ) ٤٩١(وال يظن ظان أن بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس السابق ) ١٢٩٣(رواه ابن ماجه . حسن - ٤

  . واحد

فلم : قال أبو سعيد. فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف: د ساق لفظ البخاري، فتمامهولم كان المصنف ق) ٨٨٩(، ومسلم )٩٥٦(رواه البخاري . صحيح - ٥

أن يصلي، فجبذت بثوبه، في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل  -وهو أمير المدينة-يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان 

إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصالة، فجعلتها قبل : فقال. ما أعلم واهللا خير مما ال أعلم: فقلت! أبا سعيد قد ذهب ما تعلم: فقال. غيرتم واهللا: فقلت له. فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصالة

  . الصالة

  ". باألصل"في سنده ضعف، فإن له شواهد يصح بها، وقد ذكرتها وهو وٕان كان ) ١١٥١(رواه أبو داود . صحيح - ٦

  ). ١/٢٨٨(العلل الكبير  - ٧
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َو ، )ق(ْضَحى َواْلِفْطِر بِـ يـَْقَرُأ ِيف َاْألَ  �َكاَن اَلنِيب   {: َوَعْن َأِيب َواِقٍد اللْيِثي قَالَ  -٤٩٦
  .  )١(َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم    }). اقْـتَـَرَبتْ (

  }ِإَذا َكاَن يـَْوُم اَْلِعيِد َخاَلَف اَلطرِيَق  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَالَ  �َوَعْن َجاِبٍر  -٤٩٧
  ٢(َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِي(  .  

  .  )٣(َحنُْوُه  ، رَ َعِن اْبِن ُعمَ : َوِألَِيب َداُودَ  -٤٩٨

: فـََقالَ . َوَهلُْم يـَْوَماِن يـَْلَعُبوَن ِفيِهَما، اَْلَمِديَنةَ  �َقِدَم َرُسوُل اَللِه  {: َوَعْن أََنٍس قَالَ  -٤٩٩
ُهَما" ًرا ِمنـْ َوالنَساِئي ، َداُودَ َأْخَرَجُه أَبُو   }َويـَْوَم اَْلِفْطِر ، يـَْوَم َاْألَْضَحى: َقْد أَْبَدَلُكُم اَللُه َِِما َخيـْ

  .  )٤(بِِإْسَناٍد َصِحيٍح  

٥٠٠-  ِة َأْن َخيْرَُج ِإَىل اَْلِعيِد َماِشًيا  {: قَالَ  �َوَعْن َعِلينِمَن اَلس{   ْرِمِذيَنُه  ، َرَواُه اَلتـَوَحس
)٥(  .  

  

َصَالَة  �َفَصلى ِِْم اَلنِيب . ْوِم ِعيدٍ أَنـُهْم َأَصابـَُهْم َمَطٌر ِيف يَـ  { �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٥٠١
ٍ    }اَْلِعيِد ِيف اَْلَمْسِجِد  ٦(َرَواُه أَبُو َداُوَد بِِإْسَناٍد َلني(  .  

  َصَالِة اَْلُكُسوِف بَاُب   

  

                                                 
  ). ٨٩١(رواه مسلم . صحيح - ١

  . ، ومنها حديث ابن عمر اآلتي"األصل"، وله شواهد ذكرتها في )٩٨٦(رواه البخاري . صحيح لغيره - ٢

  . عن ابن عمر؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق آخر: ولفظه) ١١٥٦(رواه أبو داود . صحيح بما قبله وبما له من شواهد - ٣

  ). ١٨٠- ٣/١٧٩(، والنسائي )١١٣٤(رواه أبو داود . صحيح - ٤

. قال بأن له شواهد، فكلها ال تصلح لالستشهاد بها بل ضعفها الحافظ بنفسهفليس بحسن، إذ إسناده تالف، وفيه عدة علل، وال ي" هذا حديث حسن: "وأما قوله) ٥٣٠(رواه الترمذي . ضعيف - ٥

  ". باألصل"وتخريج الشواهد والكالم عليها مفصل 

  ). ١١٦٠(رواه أبو داود . منكر - ٦



ْحَكاِم بـُُلوُغ اَْلَمَراِم ِمْن َأِدلِة َاْألَ   

 101 

يـَْوَم  �للِه اِْنَكَسَفِت اَلشْمُس َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَ  {: قَالَ  �َعِن اَْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة  -٥٠٢
ِإن اَلشْمَس " �فـََقاَل َرُسوُل اَللِه ، اِْنَكَسَفِت اَلشْمُس ِلَمْوِت ِإبـْرَاِهيمَ : فـََقاَل اَلناسُ ، َماَت ِإبـَْراِهيمُ 

فَاْدُعوا اَللَه ، ُتُموُمهَافَِإَذا رَأَيْـ ، َواْلَقَمَر آيـََتاِن ِمْن آيَاِت اَللِه َال يـَْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َوَال ِحلََياتِهِ 
  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }" َحىت تـَْنَكِشفَ ، َوَصلوا

 ٢(   } {: َوِيف رَِوايٍَة لِْلُبَخارِي(  .  

  .  )٣(   }َفَصلوا َواْدُعوا َحىت ُيْكَشَف َما ِبُكْم  { �َولِْلُبَخارِي ِمْن َحِديِث َأِيب َبْكَرَة  -٥٠٣

َهاوَ  -٥٠٤ ، ِبِقَراَءتِهِ  )٤(َجَهَر ِيف َصَالِة اَْلُكُسوِف   �َأن اَلنِيب  {: َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٥(َوَهَذا َلْفُظ ُمْسِلٍم  ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }َوأَْرَبَع َسَجَداٍت ، َفَصلى أَْرَبَع رََكَعاٍت ِيف رَْكَعتَـْنيِ 

  .  )٦(اَلصَالُة َجاِمَعٌة  : فـَبَـَعَث ُمَناِديًا يـَُناِدي :َوِيف رَِوايٍَة َلهُ 

  

ُهَما قَاَل  -٥٠٥  �ِاْخنََسَفِت الشْمُس َعَلى َعْهِد اَلنِيب  {: َوَعِن اْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
ُمث َرَفَع فـََقاَم ِقَياًما ، ُمث رََكَع رُُكوًعا َطوِيًال  ،َحنًْوا ِمْن ِقَراَءِة ُسورَِة اَْلبَـَقَرةِ ، فـََقاَم ِقَياًما َطِويًال ، َفَصلى

ُمث قَاَم ، َسَجدَ ثُمَّ  [ ،َوُهَو ُدوَن اَلرُكوِع اَْألَولِ ، ُمث رََكَع رُُكوًعا َطوِيًال ، َطوِيًال َوُهَو ُدوَن اَْلِقَياِم اَْألَولِ 
فـََقاَم ، ُمث َرَفعَ ، ]َوُهَو ُدوَن اَلرُكوِع اَْألَولِ ، ُمث رََكَع رُُكوًعا َطوِيًال ، ولِ َوُهَو ُدوَن اَْلِقَياِم َاْألَ ، ِقَياًما َطوِيالً 
ُمث ، ُمث َسَجدَ ، َوُهَو ُدوَن اَلرُكوِع َاْألَولِ ، ُمث رََكَع رُُكوًعا َطوِيالً ، َوُهَو ُدوَن اَْلِقَياِم َاْألَولِ ، ِقَياًما َطوِيًال 

  .  )١(َواللْفُظ لِْلُبَخارِي  ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   } )٧(َفَخَطَب اَلناَس  . َف َوَقْد َجتَلِت اَلشْمسُ اْنَصرَ 
                                                 

  ". حتى تنكشف: "، وليس عند مسلم قول الناس، كما أنه ليس عند البخاري)٩١٥(، ومسلم )١٠٤٣(رواه البخاري . صحيح - ١

  ). يونيني/٢/٤٩(وهذه الرواية عند البخاري . صحيح - ٢

  ). ١٠٤٠(رواه البخاري . صحيح - ٣

  ". الخسوف: "في البخاري ومسلم - ٤

  ). ٥) (٩٠١(، ومسلم )١٠٦٥(رواه البخاري . صحيح - ٥

  ). ٤) (٩٠١(مسلم برقم  - ٦

إن الشمس : "فظ عما كان من النبي صلى اهللا عليه وسلم بعد الصالة، إذ خطب النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقالليس هو من نص الحديث، وٕانما هو تعبير من الحا" فخطب الناس: "قوله - ٧

إني رأيت : "صلى اهللا عليه وسلم قال. رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت! يا رسول اهللا: قالوا" والقمر آيتان من آيات اهللا ال يخسفان لموت أحد وال لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا اهللا
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   }َصلى ِحَني َكَسَفِت اَلشْمُس َمثَاَن رََكَعاٍت ِيف أَْرَبِع َسَجَداٍت  {: َوِيف رَِوايٍَة ِلُمْسِلمٍ  -٥٠٦
)٢(  .  

  .  )٣(ْثُل َذِلَك  َوَعْن َعِلي مِ  -٥٠٧

  

  .  )٤(   }َصلى ِست رََكَعاٍت بَِأْرَبِع َسَجَداٍت  { �َعْن َجاِبٍر : َوَلهُ  -٥٠٨

َوفـََعَل ، فـَرََكَع َمخَْس رََكَعاٍت َوَسَجَد َسْجَدتـَْنيِ ، َصلى {: َعْن ُأَيب ْبِن َكْعبٍ : َوِألَِيب َداُودَ  -٥٠٩
  .  )٥(   }ِيف اَلثانَِيِة ِمْثَل َذِلَك 

ُهَما قَالَ  -٥١٠ َعَلى  �َما َهبْت رِيٌح َقط ِإال َجثَا اَلنِيب  {: َوَعِن اْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٦(  َرَواُه اَلشاِفِعي َوالطبَـَراِين   }" َوَال َجتَْعَلَها َعَذابًا، اَللُهم اْجَعْلَها َرْمحَةً : "َوقَالَ ، رُْكَبتَـْيهِ 

َهَكَذا َصَالُة : َوقَالَ ، َوأَْرَبَع َسَجَداتٍ ، أَنُه َصلى ِيف زَْلَزَلٍة ِست رََكَعاتٍ  {: َوَعْنهُ  -٥١١
َهِقي    }َاْآليَاِت  َرَواُه اَْلبَـيـْ

)١(  .  

                                                                                                                                                                  
: يكفرن باهللا؟ قال: قيل" بكفرهن: "بما يا رسول اهللا؟ قال: ورأيت أكثر أهلها الناس، قالوا. الجنة، فتناولت عنقودا، ولو أصبته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع

  ". ما رأيت منك خير قط: قالت. ت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئايكفرن العشير، ويكفرن اإلحسان، لو أحسن"

  ). ٩٠٧(، ومسلم )١٠٥٢(رواه البخاري . صحيح - ١

عليه وسلم؛ أنه صلى عن ابن عباس، عن النبي صلى اهللا  -ضعيفه أيضا : أي -السند-لمسلم بنفس ) ٩٠٩(وفي رواية . ، وسنده ضعيف وهي رواية شاذة أيضا)٩٠٨(رواه مسلم . ضعيف - ٢

  ). ٧/٩٨" (صحيحه"وضعف ابن حبان هذا الحديث في . واألخرى مثلها: قال. ثم سجد. ثم قرأ ثم ركع . ثم قرأ ثم ركع. ثم قرأ ثم ركع. قرأ ثم ركع. في كسوف

سمع اهللا : أو نحوها، ثم ركع نحوا من قدر السورة، ثم رفع رأسه، فقال كسفت الشمس، فصلى علي للناس، فقرأ يس: من طريق حنش، عن علي قال) ١٢١٥رقم /١/١٤٣(رواه أحمد . ضعيف - ٣

سمع اهللا لمن : سمع اهللا لمن حمده ثم قام أيضا قدر السورة، ثم ركع قدر ذلك أيضا، حتى صلى أربع ركعات، ثم قال: لمن حمده، ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر، ثم ركع قدر قراءته أيضا، ثم قال

: وحنش هذا: قلت. ه وسلم كذلك فعلثم قام في الركعة الثانية، ففعل كفعله في الركعة األولى، ثم جلس يدعو ويرغب حتى انكشفت الشمس، ثم حدثهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليحمده، ثم سجد، 

وعن علي مثل : يقصد الحافظ بقوله": تنبيه). "١/٢/٢٩١(مثل ذلك عن أبي حاتم  وجاء". يتكلمون في حديثه): "٢/١/٩٩" (الكبير"ابن ربيعة الكوفي، قال البخاري في : هو ابن المعتمر، ويقال

  . فليس هو المراد" البدر التمام"تبعا ألصله " سبل السالم"وقد جاءت صفة صالة الكسوف عن علي بمثل ما جاءت عن ابن عباس في رواية مسلم، وأما فهمه صاحب : أي. ذلك

  . وهو الموافق لرواية غيره مما اتفق عليه الشيخان" أربع ركعات وأربع سجدات. "ذه الرواية من أوهام بعض الرواة، والمحفوظ، عن جابروه) ١٠) (٩٠٤(رواه مسلم . شاذ - ٤

  ). ١١٨٢(رواه أبو داود . منكر - ٥

. من طريق عكرمة، عن ابن عباس) ٩٧٧" (الدعاء"، وفي )٢١٤/١١٥٣٣- ١١/٢١٣" (الكبير"، والطبراني في )١/٢٥٣" (األم"وفي ) ١/١٧٥/٥٠٢" (المسند"رواه الشافعي في . ضعيف - ٦

  . ولكن لم يأت عن عكرمة إال من طريق ضعيف أو متروك
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٥١٢-  َعْن َعِلي اِفِعي٢(ِمثْـَلُه ُدوَن آِخرِِه   �َوذََكَر اَلش(  .  

  ِة َاِالْسِتْسَقاِء َصَال بَاُب   

  

ُهَما قَالَ  -٥١٣ ، ُمَتَخشًعا، ُمَتَبذًال ، ُمتَـَواِضًعا �َخرََج اَلنِيب  {: َعِن اْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
َرَواُه   }ِذِه ملَْ َخيُْطْب ُخْطَبَتُكْم هَ ، َكَما ُيَصلي ِيف اَْلِعيدِ ، َفَصلى رَْكَعتَـْنيِ ، ُمَتَضرًعا، ُمتَـَرسًال 
  .  )٣(َواْبُن ِحباَن  ، َوأَبُو َعَوانَةَ ، َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي ، َاْخلَْمَسةُ 

  

َها قَاَلتْ  -٥١٤ ، ُقُحوَط اْلَمَطرِ  �َشَكا اَلناُس ِإَىل َرُسوِل اَللِه  {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
َفَخرََج ِحَني َبَدا َحاِجُب ، َوَوَعَد اَلناَس يـَْوًما َخيُْرُجوَن ِفيهِ ، ِيف اَْلُمَصلىفـَُوِضَع َلُه ، فََأَمَر ِمبِْنَربٍ 
َد اَللهَ ، فـََقَعَد َعَلى اَْلِمْنَربِ ، اَلشْمسِ  َوَقْد أََمرَُكْم ، ِإنُكْم َشَكْوُمتْ َجَدَب ِديَارُِكمْ : "ُمث قَالَ ، َفَكبـَر َومحَِ

، اَلرْمحَِن اَلرِحيمِ ، َاحلَْْمُد لِلِه َرب اَْلَعاَلِمنيَ : ُمث قَالَ ، َوَوَعدَُكْم َأْن َيْسَتِجيَب َلُكمْ ، َوهُ اَللُه َأْن َتْدعُ 
ْنَت اَْلَغِين َوَحنُْن أَ ، َال ِإَلَه ِإال أَْنتَ ، اَللُهم أَْنَت اَللهُ ، َال ِإلََه ِإال اَللُه يـَْفَعُل َما يُرِيدُ ، َماِلِك يـَْوِم اَلدينِ 

َنا اْلَغْيثَ ، اَْلُفَقَراءُ  فـََلْم يـََزْل َحىت ، ُمث َرَفَع َيَدْيهِ " َواْجَعْل َما أَنـَْزْلَت قـُوًة َوَبَالًغا ِإَىل ِحنيٍ ، أَْنزِْل َعَليـْ
ُمث أَْقِبَل َعَلى اَلناِس ، َوُهَو رَاِفٌع َيَدْيهِ ، َوقـََلَب رَِداَءهُ ، ُمث َحوَل ِإَىل اَلناِس َظْهَرهُ ، رُِئَي بـََياُض ِإِبطَْيهِ 

                                                                                                                                                                  
وقال الحافظ في  ليس به بأس: في سنده محمد بن الحسين القطان، كذبه ابن ناجية، وقال الدارقطني: قلت". هو عن ابن عباس ثابت: "وقال) ٣/٣٤٣" (الكبرى"رواه البيهقي في . صحيح - ١

بسند صحيح؛ أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة كانت أربع سجدات فيها، وست ) ٢/٤٧٢" (المصنف"ولكن رواه ابن أبي شيبة في . روى عنه ابن عدي عدة أحاديث يخالف في أسانيدها": اللسان"

  . ركوعات

ي، وهو وٕان كان عند الشافعي بالغا، فهو صحيح بأثر ابن عباس، ولكن في أثر علي صفة الصالة تختلف عنها في من طريق الشافع) ٣/٣٤٣" (الكبرى"رواه البيهقي في . صحيح بما قبله - ٢

ذا هو ناقل عن وحكم عليه بالحسن، وال أدري من أين أخذ هذا الحكم؛ إ) ٤١٤(أثر ابن عباس وأثر علي تحت رقم واحد " توضيح األحكام"أجمل الشيخ البسام في كتابه ": تنبيه. "أثر ابن عباس

  !. وأعجب من ذلك أنه جعل أثر ابن عباس الموقوف مرفوعا عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، وال أدري أيضا من أين له ذلك؟. الصنعاني

حديث حسن : "وقال الترمذي). ٢٨٦٢(ان ، وابن حب)٣٥٥و  ٢٦٩و  ١/٢٣٠(وأحمد ) ١٢٦٦(، وابن ماجه )٥٥٩و  ٥٥٨(، والترمذي )٣/١٦٣(، والنسائي )١١٦٥(رواه أبو داود . حسن - ٣

  . التأني في المشي، وعدم العجلة: والترسل. ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع: والتبذل". صحيح
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: َرَواُه أَبُو َداُوَد َوقَالَ   }ُمث أَْمَطَرْت ، َوبـََرَقتْ ، فـََرَعَدتْ ، فَأَْنَشَأ اَللُه َسَحابَةً ، َوَصلى رَْكَعتَـْنيِ ، َونـََزلَ 
  .  )١("  َوِإْسَناُدُه َجيدٌ ، َغرِيبٌ "

  : ِمنْ " اَلصِحيحِ "وِيِل ِيف َوِقصُة اَلتحْ 

َلةِ  {: َحِديِث َعْبِد اَللِه ْبِن زَْيٍد، َوِفيهِ  -٥١٥ َجَهَر ، ُمث َصلى رَْكَعتَـْنيِ ، َيْدُعو، فـَتَـَوجَه ِإَىل اَْلِقبـْ
  .  )٢(   }ِفيِهَما بِاْلِقَراَءِة 

اَرُقْطِين ِمْن ُمْرَسِل   -٥١٦ ٣(َولِلد(  ََل اَْلَقْحُط  : ْلَباِقرِ َأِيب َجْعَفٍر اَل رَِداَءُه؛ لَِيَتَحوَوَحو)٤(  .  

  

. قَاِئٌم َخيُْطبُ  �َوالنِيب ، َأن َرُجًال َدَخَل اَْلَمْسِجَد يـَْوَم َاجلُُْمَعةِ  { �َوَعْن أََنٍس  -٥١٧
فـََرَفَع ، يُِغيثـَُنا] َوَجل َعزَّ  [فَادُْع اَللهَ ، َوانـَْقطََعِت اَلسُبلُ ، َهَلَكِت َاْألَْمَوالُ ، يَا َرُسوَل اَللهِ : فـََقالَ 
َفذََكَر َاحلَِْديَث، َوِفيِه اَلدَعاُء بِِإْمَساِكَها ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }..." اَللُهم أَِغثْـَنا، اَللُهم أَِغثْـَنا: "ُمث قَالَ ، َيَدْيهِ 

)٥(  .  

. اَن ِإَذا َقِحطُوا َيْسَتْسِقي بِاْلَعباِس ْبِن َعْبِد اَْلُمطِلبِ كَ   �َأن ُعَمَر  {؛ َوَعْن أََنسٍ  -٥١٨
َوِإنا نـَتَـَوسُل ِإلَْيَك بَِعم نَِبيـَنا فَاْسِقَنا، فـَُيْسَقْوَن ، اَللُهم ِإنا ُكنا َنْسَتْسِقي ِإلَْيَك بَِنِبيـَنا فـََتْسِقيَنا: َوقَالَ 

{   ٦( َرَواُه اَْلُبَخارِي(  .  
                                                 

  ). ٢٨٦٠(، وصححه ابن حبان )١١٧٣(رواه أبو داود . حسن - ١

هو ابن زيد بن عاصم المازني؛ وليس هو عبد اهللا بن زيد صاحب النداء، وممن : وعبد اهللا بن زيد. خال الجهر بالقراءة) ٨٩٤(م ، وهو أيضا في مسل)فتح/٢/٥١٤(رواه البخاري . صحيح - ٢

  ). فتح/٢/٤٩٨(كان يقول بأنه صاحب النداء سفيان بن عيينة، ولكن البخاري وهمه 

  ". حديث: "إلى" أ"وتحرف في " السنن"ألنه كذلك في ، وهو الصواب عندي؛"الشرح"وهو كذلك في ": المطبوع"كذا باألصل، و  - ٣

هذا حديث صحيح اإلسناد، : "، موصوال عن جابر رضي اهللا عنه، وقال)١/٣٢٦(، وهو وٕان كان مرسال بإسناد صحيح عند الدارقطني، فقد رواه الحاكم )٢/٦٦/٢(رواه الدارقطني . صحيح - ٤

  . وٕاسناد الحاكم أصح من إسناد الدارقطني، وأيضا جاء عن أنس لكن من طريق أحد الكذابين: قلت". غريب عجيب صحيح: "وقال الذهبي". ولم يخرجاه

فطلعت من : قال. وال واهللا ما نرى في السماء من سحاب وال قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت وال دار: قال أنس. اللهم أغثنا: "، وتمامه)٨٩٧(، ومسلم )١٠١٤(رواه البخاري . صحيح - ٥

فاستقبله  -ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم يخطب-روائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت، ثم أمطرت، فال واهللا ما رأينا الشمس ستا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة 

اللهم حوالينا وال علينا، اللهم على اآلكام والظراب وبطون : فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه ثم قال :قال. هلكت األموال، وانقطعت السبل، فادع اهللا يمسكها عنا! يا رسول اهللا: قائما، فقال

  ". وخرجنا نمشي في الشمس. فأقلعت: قال. األودية ومنابت الشجر

  ). ١٠١٠(رواه البخاري . صحيح - ٦
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َحىت ، َفَحَسَر ثـَْوبَهُ : َمَطٌر قَالَ  � -َوَحنُْن َمَع َرُسوِل اَللهِ -َأَصابـََنا  {: َوَعْن أََنٍس قَالَ  -٥١٩
  .  )١(.  َرَواُه ُمْسِلمٌ   }" ِإنُه َحِديُث َعْهٍد ِبَربهِ : "َوقَالَ ، َأَصابَُه ِمَن اَْلَمَطرِ 

٥٢٠-  َهاَوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَلل اَللُهم  {: َكاَن ِإَذا رََأى اَْلَمَطَر قَالَ   �َأن َرُسوَل اَللِه ؛ ُه َعنـْ
  .  )٢(َأْخَرَجاُه    }َصيًبا نَاِفًعا 

  

، َكِثيًفا، اَللُهم َجلْلَنا َسَحابًا {: َدَعا ِيف َاِالْسِتْسَقاءِ  �َأن اَلنِيب  �َوَعْن َسْعٍد  -٥٢١
َرَواُه أَبُو َعَوانََة   }يَا َذا اَجلََْالِل َواْإلِْكَراِم ، َسْجًال ، ِقْطِقطًا، ُمتِْطرُنَا ِمْنُه َرَذاًذا، َضُحوًكا، ُلوقًادَ ، َقِصيًفا

  .  )٣("  َصِحيِحهِ "ِيف 

، َيْسَتْسِقي َخرََج ُسَلْيَماُن َعَلْيِه اَلسَالمُ  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٥٢٢
لَْيَس ، اَللُهم ِإنا َخْلٌق ِمْن َخْلِقكَ : فـََرَأى َمنَْلًة ُمْستَـْلِقَيًة َعَلى َظْهرَِها رَاِفَعًة قـََواِئَمَها ِإَىل اَلسَماِء تـَُقولُ 

  .  )٤(َأْمحَُد َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم   َرَواهُ   }اْرِجُعوا َلَقْد ُسِقيُتْم ِبَدْعَوِة َغْريُِكْم : فـََقالَ ، بَِنا ِغًىن َعْن ُسْقَياكَ 

 .  
                                                 

  ). ٨٩٨(رواه مسلم . صحيح - ١

متفق : "وهذا من أوهام الحافظ رحمه اهللا إذ عزا الحديث للشيخين، وتبعه على ذلك غير واحد بل استنكر الصنعاني على المصنف أنه لم يقل": نبيهت). "١٠٣٢(رواه البخاري . صحيح - ٢

  "!!. عليه

ى اهللا عليه وسلم نزل واديا دهشا ال ماء فيه فذكر الحديث، وعن محمد بن إسحاق، حدثني الزهري، عن عائشة بنت سعد؛ أن أباها حدثها أن النبي صل): "٢/٩٩" (التلخيص"قال الحافظ في  - ٣

  ". وفيه ألفاظ غريبة كثيرة، أخرجه أبو عوانة بسند واه

أبي هريرة، وقال  حدثنا ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة، عن: ، من طريق محمد بن عون مولى أم يحيي بنت الحكم، عن أبيه، قال)٣٢٦-١/٣٢٥(، والحاكم )٢/٦٦/١(رواه الدارقطني . حسن -  ٤

" الثقات"وذكره ابن حبان في ". رجل معروف): "٢/٢١١" (العلل"وقال أحمد في) ١/١/١٩٧(وهذا سند ال بأس به، محمد بن عون سكت عنه البخاري : قلت. صحيح اإلسناد: وقال الحاكم

الجرح "بل سمع منه كما هو مصرح به في هذا الحديث، وسكت عنه في : قلت". ى عنه الماجشونعن الزهري مرسل، رو : "عنه) ٤/١/١٦" (التاريخ الكبير"ووالده عون قال البخاري في ). ٧/٤١١(

فرواه . فمثل هذا اإلسناد ال بأس به، خاصة وأنه جاء من طريق آخر. ، وأما ابن شهاب، وأبو سلمة فثقتان من رجال البخاري ومسلم)٧/٢٨١" (الثقات"، وذكره ابن حبان في )٣/١/٣٨٦" (والتعديل

من طريق محمد بن عزيز، حدثنا سالمة بن روح، عن عقيل، عن ابن شهاب أخبرني أبو ) ١٢٤٦" (العظمة"، وأبو الشيخ في )١٢/٦٥" (التاريخ"، والخطيب في )٨٧٥" (المشكل"لطحاوي في ا

أنه تكلم في سماع محمد من سالمة، وسماع سالمة من عقيل ولكن ال بأس بهذا ومحمد بن عزيز وعمه سالمة فيهما ضعف خفيف، وهما ممن يكتب حديثهما؛ إال : قلت. سلمة، عن أبي هريرة به

" الحلية"، وأبو نعيم في )٣/٣٤٧(كما عند ابن كثير " التفسير"، وابن أبي حاتم في )٨/٤١٤" (الثقات"رواه ابن حبان في : األول: وجاء الحديث من طريقين آخرين مقطوعين. اإلسناد هنا

رواه : الثاني. وفي سنده زيد العمي وهو ضعيف. فذكره... …، من طريق مسعر بن كدام، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، قال خرج سليمان )٩٦٨" (الدعاء"ي ، والطبراني ف)٣/١٠١(

أن : وخالصة األمر. وسنده صحيح إلى الزهري. به.... …، عن معمر، عن الزهري، أن سليمان بن داود )٩٦٧" (الدعاء"، ومن طريقه الطبراني في )٩٦-٣/٩٥" (المصنف"عبد الرازق في 
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َأْخَرَجُه   }اْسَتْسَقى فََأَشاَر ِبَظْهِر َكفْيِه ِإَىل اَلسَماِء  �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن أََنٍس  -٥٢٣
  .  )١(ُمْسِلٌم  

  اَللَباِس بَاُب   

  

٥٢٤-  ِه قَاَل َرسُ : قَالَ  �َعْن َأِيب َعاِمٍر َاْألَْشَعرِيِيت أَقْـَواٌم  { �وُل اَللِمْن أُم لََيُكوَنن
  .  )٣(َرَواُه أَبُو َداُوَد، َوَأْصُلُه ِيف اَْلُبَخارِي    }َواحلَْرِيَر  )٢(َيْسَتِحلوَن َاْحلَِر  

َوَأْن ، ِفضةِ َأْن َنْشَرَب ِيف آنَِيِة اَلذَهِب َوالْ  �نـََهى اَلنِيب  {: قَالَ  �َوَعْن ُحَذيـَْفَة  -٥٢٥
يَباجِ ، نَْأُكَل ِفيَها َوَأْن َجنِْلَس َعَلْيِه ، َوَعْن لُْبِس َاحلَْرِيِر َوالد{    ٤(َرَواُه اَْلُبَخارِي(  .  

أَْو ، َعْن لُْبِس َاحلَْرِيِر ِإال َمْوِضَع ِإْصبَـَعْنيِ  �نـََهى اَلنِيب  {: قَالَ  �َوَعْن ُعَمَر  -٥٢٦
  .  )٥(َواللْفُظ ِلُمْسِلٍم  ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }أَْرَبٍع  أَوْ ، َثَالثٍ 

َوالزبـَْريِ ِيف َقِميِص ، َرخَص لَِعْبِد اَلرْمحَِن ْبِن َعْوفٍ  �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن أََنٍس  -٥٢٧
  .  )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }ِمْن َحكٍة َكاَنْت َِِما ، ِيف َسَفرٍ ، َاحلَْرِيرِ 

                                                                                                                                                                  
فقد رجعت إلى مسند أبي هريرة فلم ) ٢/٩٧" (التلخيص"اإلمام أحمد إذ هو المراد عند إطالق العزو كما فعل الحافظ هنا وفي " مسند"لم أجد في الحديث في ": تنبيه. "الحديث حسن بطريقيه األولين

للحافظ ترجمة أبي سلمة، عن أبي هريرة فلم أجده أيضا، مما يرجع عندي أن الحديث إما أن يكون في كتاب " األطراف"د أحمد بطريق الفهارس، ثم أخيرا قرأت أجده فيه، وال عثرت عليه في مسن

  . واهللا أعلم. آخر من كتب اإلمام أحمد، أو أن يكون الحافظ وهم في عزوه ألحمد

  ). ٨٩٦(رواه مسلم . صحيح - ١

. وهو بالخاء والزاي المعجمتين. في الهامش بالفرج" الحر"بتفسير " أ"بل زاد ناسخ ". البلوغ"أنهم يستحلون الزنا، وهو هكذا في النسخة المطبوعة من : والمراد. الفرج: أي" الحر": "يناألصل"في  - ٢

  ". سنن أبي داود"في 

حدثني أبو : من طريق عبد الرحمن بن غنم األشعري قال) ١٠/٥١/٥٥٩٠(وهو عند البخاري معلقا مجزوما به  .، في كتاب اللباس باب ما جاء في الخز)٤٠٣٩(رواه أبو داود . صحيح - ٣

م يروح عليهم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب عل: "سمع النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول -واهللا ما كذبني-عامر أو أبو مالك األشعري 

  . وقد صححه غير واحد، ولم يصب من ضعفه". ارجع إلينا غدا، فيبيتهم اهللا، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة: لحاجة، فيقولوا -الفقير: يعني-بسارحة لهم، يأتيهم 

  ). ٥٨٣٧(رواه البخاري . صحيح - ٤

  ). ١٥) (٢٠٦٩(، ومسلم )فتح/٢٨٥-١٠/٢٨٤(رواه البخاري . صحيح - ٥

  ). ٢٠٧٦(، ومسلم )٢٩١٩(رواه البخاري . صحيح - ٦
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٥٢٨-  قَالَ  �َوَعْن َعِلي :}   ِيبًة ِسيَـَراءَ  �َكَساِين اَلنفـََرأَْيُت اَْلَغَضَب ، َفَخَرْجُت ِفيَها، ُحل
  .  )١(َوَهَذا َلْفُظ ُمْسِلٍم  ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }َفَشَقْقتُـَها بـَْنيَ ِنَساِئي ، ِيف َوْجِههِ 

  

نَاِث أُمِيت  {: قَالَ  �َل اَللِه َأن َرُسو  �َوَعْن َأِيب ُموَسى  -٥٢٩ ، ُأِحل اَلذَهُب َواحلَْرِيُر إلِِ
  .  )٣(َواَلتـْرِمِذي َوَصحَحُه  ، َساِئي َوالن ، َرَواُه َأْمحَدُ .  )٢(   }. َوُحرَم َعَلى ذُُكورِِهمْ 

ُهَما -٥٣٠ ِإن اَللَه حيُِب  {: قَالَ  �َرُسوَل اَللِه َأن ؛ َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ َرِضَي اَللُه َعنـْ
َهِقي    }أَثـََر نِْعَمِتِه َعَلْيِه  )٤(ِإَذا أَنـَْعَم َعَلى َعْبٍد َأْن يـََرى   َرَواُه اَْلبَـيـْ

)٥(  .  

٥٣١-  ِه  { �َوَعْن َعِليَرُسوَل اَلل َواْلُمَعْصَفِر  �َأن َواُه ُمْسِلٌم  رَ   }نـََهى َعْن لُْبِس اْلَقِسي
)٦(  .  

ُهَما -٥٣٢ ثـَْوبـَْنيِ  �رََأى َعَلي اَلنِيب  {: قَالَ ، َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َعْمرٍِو َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٧(َرَواُه ُمْسِلٌم    }" ؟أُمَك أََمَرْتَك ََِذا: "فـََقالَ ، ُمَعْصَفَرْينِ 

ُهَما َوَعْن َأْمسَاَء بِْنِت َأِيب  -٥٣٣  �أَنـَها َأْخَرَجْت ُجبَة َرُسوِل اَللِه  { َبْكٍر َرِضَي اَللُه َعنـْ
يَباِج ، َمْكُفوَفَة َاْجلَْيِب َواْلُكمْنيِ َواْلَفْرَجْنيِ  ٨(َرَواُه أَبُو َداُوَد    }بِالد(  .  

 �وََكاَن اَلنِيب ، فـََقَبْضتـَُها، قُِبَضتْ َكاَنْت ِعْنَد َعاِئَشَة َحىت   {: َوزَادَ ، "ُمْسِلمٍ "َوَأْصُلُه ِيف 
  .  )١(   }فـََنْحُن نـَْغِسُلَها لِْلَمْرَضى َنْسَتْشِفي َِا ، يـَْلَبُسَها

                                                 
  . إذ هو نفس لفظ البخاري حرفا بحرف سواء بسواء" وهذا لفظ مسلم: "ال وزن لقول الحافظ" تنبيه). "٢٠٧١(، ومسلم )٥٨٤٠(رواه البخاري . صحيح - ١

  ". ذكورها"وفي المصادر": األصلين"كذا في - ٢

  ". األصل"وبشواهده المذكورة في : قلت". حديث أبي موسى حديث حسن صحيح: "وقال الترمذي). ١٧٢٠(، والترمذي )٨/١٦١(، والنسائي )٤٠٧و  ٤/٣٩٤(واه أحمد ر . صحيح - ٣

  ". ترى: "إلى" أ"تحرف في - ٤

  . ، وهو وٕان كان ضعيف السند، إال أن له شواهد أخرى يصح بها)٣/٢٧١(رواه البيهقي . صحيح - ٥

هي ثياب مضلعة بالحرير تجلب من مصر تعمل بالقس وهي قرية على ساحل البحر قريبة : القسي". وعن قراءة القرآن في الركوع. وعن تختم الذهب: "، وتمامه)٢٠٧٨(رواه مسلم . صحيح - ٦

  . المصبوغ بالعصفر، وهو صبغ أصفر اللون: المعصفر. من تنيس

  ". بل أحرقهما: "قال. أغسلهما: قلت: ل عبد اهللا بن عمرو، وتمامه قا)٢٠٧٧(رواه مسلم . صحيح - ٧

  ). ٤٠٥٤(رواه أبو داود . حسن - ٨
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  .  )٢(   }وََكاَن يـَْلَبُسَها لِْلَوْفِد َواجلُُْمَعِة  {". َاْألََدِب اَْلُمْفَردِ "َوزَاَد اَْلُبَخارِي ِيف 

   َاْجلََنائِزِ ِكَتاُب   

  

: اَللذاتِ  )٣(َأْكِثُروا ذِْكَر َهاِذِم   { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٥٣٤
  .  )٤(َوَصحَحُه اْبُن ِحباَن  ، َوالنَساِئي ، َرَواُه اَلتـْرِمِذي   }اَْلَمْوِت 

، َال يـََتَمنـَني َأَحدُُكُم اَْلَمْوَت ِلُضر يـَْنزُِل بِهِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن أََنٍس  -٥٣٥
ًرا ، اَللُهم َأْحِيِين َما َكاَنِت َاْحلََياُة َخيـْرًا ِيل : فَِإْن َكاَن َال بُد ُمَتَمنـًيا فـَْليَـُقلْ  َوتـََوفِين ِإَذا َكاَنِت اَْلَوفَاُة َخيـْ

  .  )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }ِيل 

 )٦(َرَواُه اَلثَالثَُة    }اَْلُمْؤِمُن َميُوُت ِبَعَرِق اْجلَِبِني  {: قَالَ  �َعِن اَلنِيب  �َوَعْن بـَُرْيَدَة  -٥٣٦
  .  )٧(َوَصحَحُه اْبُن ِحباَن  

  

ُهَما قَاَال  -٥٣٧ َلقُنوا َمْوتَاُكْم   { �ِه قَاَل َرُسوُل اَلل : َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َوَأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )١(َواْألَْربـََعُة  ، َرَواُه ُمْسِلمٌ   }َال ِإَلَه ِإال اَللُه  )٨(

                                                                                                                                                                  
  ". يستشفى: "وعنده) ٣/١٦٤١(وهو عند مسلم . حسن - ١

  ). ٣٤٨رقم /١٢٨-١٢٧(ص " األدب المفرد"رواه البخاري في . حسن - ٢

. جاء بالذال المعجمة، وبالدال المهملة، وبالزاي، وكل ذلك له وجه فاألول بمعنى القطع: أي". هازم"وفي بعض آخر " هادم" هذا اللفظ وقع في بعض الروايات كما هو هنا، وجاء في بعضها - ٣

  . الموت: المراد بذلك كله. القهر والغلبة: والثالث بمعنى. الهدم: والثاني بمعنى

واهللا . ولو اقتصر رحمه اهللا على التحسين لكان أولى إذ ال وجه للغرابة: قلت". هذا حديث حسن غريب: "ال الترمذيوق) ٢٩٩٢(، وابن حبان )٤/٤(، والنسائي )٢٣٠٧(رواه الترمذي . صحيح - ٤

حت الحديث وٕانما صح. وسندها حسن كإسناد أصل الحديث" فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إال وسعه عليه، وال ذكره وهو في سعة إال ضيقه عليه": "صحيحه"وقد زاد ابن حبان في . أعلم

  ". األصل"وهي مخرجة في . لشواهده الكثيرة

  ). ٢٦٨٠(، ومسلم )٥٦٧١(رواه البخاري . صحيح - ٥

  . وهو خطأ" الترمذي" : "أ"ووقع في - ٦

  . عن ابن مسعود، وللحديث إسناد عند النسائي على شرط الشيخين، وله شاهد صحيح )١٤٥٢(، وابن ماجه )٦-٤/٥(، والنسائي )٩٨٢(رواه الترمذي . صحيح - ٧

  . ال إله إال اهللا: اذكروا وقولوا لمن حضره الموت؛ ليكون آخر كالمه: أي - ٨
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َرَواُه أَبُو   }اقْـَرُؤوا َعَلى َمْوتَاُكْم يس  {: قَالَ  �َأن اَلنِيب  �َوَعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر  -٥٣٨
  .  )٢(اْبُن ِحباَن   َوَصحَحهُ ، َوالنَساِئي ، َداُودَ 

َها قَاَلتْ  -٥٣٩  �َعَلى َأِيب َسَلَمَة  �َدَخَل َرُسوُل اَللِه  {: َوَعْن أُم َسَلَمَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
، ِمْن َأْهِلهِ  َفَضج نَاسٌ " اتـبَـَعُه اْلَبَصرُ ، ِإن اَلروَح ِإَذا قُِبضَ : "ُمث قَالَ ، فََأْغَمَضهُ  )٣(َوَقْد ُشق َبَصرُُه  

اَللُهم : "ُمث قَالَ ". فَِإن اَْلَمَالِئَكَة تـَُؤمُن َعَلى َما تـَُقوُلونَ . َال َتْدُعوا َعَلى أَنـُْفِسُكْم ِإال ِخبَْريٍ : "فـََقالَ 
  }َواْخُلْفُه ِيف َعِقِبِه ، َونـَوْر َلُه ِفيهِ ، َواْفِسْح َلُه ِيف قـَْربِهِ ، َواْرَفْع َدَرَجَتُه ِيف اَْلَمْهِدينيَ ، اْغِفْر ِألَِيب َسَلَمةَ 

  .  )٤(َرَواُه ُمْسِلٌم  

  }ِحَني تـُُويفَ ُسجَي بِبُـْرٍد ِحبَـَرٍة  �َأن َرُسوَل اَللِه  {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـَْها -٥٤٠
  .  )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيِه  

  

َها  -٥٤١ يَق  َأن أَبَا َبْكرٍ  {َوَعنـْ داَلص�  ِيبَل اَلنبـَْعَد َمْوتِِه  �قـَب{    ٦(َرَواُه اَْلُبَخارِي(  .  

َحىت يـُْقَضى ، نـَْفُس اَْلُمْؤِمِن ُمَعلَقٌة ِبَديِْنهِ  {: قَالَ  �َعِن اَلنِيب  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٥٤٢
  .  )٧(سَنُه  َواَلتـْرِمِذي َوحَ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }َعْنُه 

                                                                                                                                                                  
وأما حديث أبي ". حسن غريب صحيح: "وقال الترمذي). ١٤٤٥(، وابن ماجه )٩٧٦(، والترمذي )٤/٥(، والنسائي )٣١١٧(، وأبو داود )٩١٦(فرواه مسلم : أما حديث أبي سعيد. صحيح - ١

عند الموت، دخل الجنة يوما من الدهر، وٕان أصابه قبل ذلك . ال إله إال اهللا: فإنه من كان آخر كلمته: "، وزاد البزار بسند صحيح على شرط مسلم)١٤٤٤(، وابن ماجه )٩١٧(رواه مسلم ف: هريرة

  ". ما أصابه

، وله عدة علل فصلت فيها القول باألصل، وتجد هناك أيضا الرد على تأويل ابن حبان )٣٠٠٢(بان ، وابن ح)١٠٧٤" (عمل اليوم والليلة: "، والنسائي في)٣٢١(رواه أبو داود . ضعيف - ٢

  . للحديث

وهو .. بفتح الشين، ورفع بصره، وهو فاعل شق، هكذا ضبطناه وهو المشهور، وضبط بعضهم بصره بالنصب وهو صحيح أيضا، والشين مفتوحة بال خالف): "٤٧٧-٥/٤٧٦(قال النووي  - ٣

  ". ي حضره الموت، وصار ينظر إلى الشيء ال يرتد إليه طرفهالذ

  ). ٩٢٠(رواه مسلم . صحيح - ٤

  ). ٩٤٢(، ومسلم )٥٨١٤(رواه البخاري . صحيح - ٥

  ). فتح/١٠/١٦٦و  ١٤٧-٨/١٤٦(رواه البخاري . صحيح - ٦

  ". باألصل"هو صحيح؛ إذ له شواهد عن أربعة من الصحابة ذكرتها : قلت". هذا حديث حسن: "ي، وقال الترمذ)١٠٧٩(و ) ١٠٧٨(، والترمذي )٥٠٨و  ٤٧٥و  ٢/٤٤٠(رواه أحمد . صحيح - ٧
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ُهَما -٥٤٣ قَاَل ِيف اَلِذي َسَقَط َعْن رَاِحَلِتِه  �َأن اَلنِيب : َوَعِن اْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }وََكفُنوُه ِيف ثـَْوبـَْنيِ ، اْغِسُلوُه ِمبَاٍء َوِسْدرٍ  {: َفَماتَ 

َها قَاَلتْ َوَعْن َعاِئَشَة رَ  -٥٤٤ َواَللُه َما : قَاُلوا �َلما أَرَاُدوا َغْسَل اَلنِيب  {: ِضَي اَللُه َعنـْ
 )٢(َوأَبُو َداُوَد  ، َاحلَِْديَث، َرَواُه َأْمحَدُ   }.. …؟أَْم َال ، َكَما ُجنَرُد َمْوتَانَا  �ُجنَرُد َرُسوَل اَللِه ، َنْدرِي

 .  

٥٤٥-  َعِطي َها قَاَلتْ َوَعْن أُم َنا اَلنِيب  {: َة َرِضَي اَللُه َعنـْ َوَحنُْن نـَُغسُل ابـَْنَتُه،  �َدَخَل َعَليـْ
َواْجَعْلَن ِيف ، ِمبَاٍء َوِسْدرٍ ، َأْو َأْكثـََر ِمْن َذِلَك، ِإْن رَأَيـُْنت َذِلكَ ، َأْو َمخًْسا، اْغِسْلنَـَها َثَالثًا: "فـََقالَ 

َنا ِحْقَوهُ ، ، فـََلما فـََرْغَنا آَذناهُ "ْو َشْيًئا ِمْن َكاُفورٍ أَ ، اْآلِخَرِة َكاُفورًا   }" َأْشِعْرنـََها ِإياهُ : "فـََقالَ .فَأَْلَقى ِإلَيـْ
  .  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيِه  

َها  {: َوِيف رَِوايَةٍ    .  )٤(   }اْبَدْأَن ِمبََياِمِنَها َوَمَواِضِع اَْلُوُضوِء ِمنـْ

َناُه َخْلَفَها ، َفَضفْرنَا َشْعَرَها َثَالثََة قـُُرونٍ  {: َخارِي َوِيف َلْفٍظِ لْلبُ    .  )٥(   }فَأَْلَقيـْ

َها قَاَلتْ  -٥٤٦ ِيف َثَالثَِة أَثـَْواٍب بِيٍض  �ُكفَن َرُسوُل اَللِه   {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }. َوَال ِعَماَمةٌ لَْيَس ِفيَها َقِميٌص ، َسُحولِيٍة ِمْن ُكْرُسفٍ 

ُهَما-َوَعِن اْبِن ُعَمَر  -٥٤٧ َلما تـُُويفَ َعْبُد اَللِه ْبِن ُأَيب َجاٍء اِبـُْنُه ِإَىل  {: قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }] إِيَّاهُ [◌ُ  فََأْعطَاه، َأْعِطِين َقِميَصَك ُأَكفْنُه ِفيهِ : فـََقالَ .  �َرُسوِل اَللِه 

                                                 
  ). فإن اهللا يبعثه يوم القيامة يلبي: وفي رواية. (وال تحنطوه، وال تخمروا رأسه، فإن اهللا يبعثه يوم القيامة ملبيا: "، وتمامه)١٢٠٦(، ومسلم )١٢٦٥(رواه البخاري . صحيح - ١

واهللا ما ندري أنجرد رسول اهللا صلى اهللا عليه : لما أرادوا غسل النبي صلى اهللا عليه وسلم قالوا: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: ، ولفظه)٣١٤١(، وأبو داود )٦/٢٦٧(رواه أحمد . حسن - ٢

أن اغسلوا : ا منهم من رجل إال وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت ال يدرون من هووسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى اهللا عليهم النوم حتى م

لو : وكانت عائشة تقول. دلكونه بالقميص دون أيديهمالنبي صلى اهللا عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص، وي

  . استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إال نساؤه

  ). ٣٦) (٩٣٩(، ومسلم )١٢٥٣(رواه البخاري . صحيح - ٣

  ). ٤٣و  ٤٢) (٩٣٩(، ومسلم )١٦٧(رواه البخاري . صحيح - ٤

  ). ١٢٦٣(وهذا اللفظ عند البخاري برقم . صحيح - ٥

النسب : وقيل. الثياب: وبالضم. المدينة: بالفتح: ضم السين المهملة ويروى بالفتح، نسبة إلى سحول؛ قرية باليمن، وقال األزهريب: سحولية). ٨٤١(، ومسلم )١٢٦٤(رواه البخاري . صحيح - ٦

  . القطن : بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة هو: الكرسف. ينقيها: إلى القرية بالضم، وأما بالفتح فنسبة إلى القصار؛ ألنه يسحل الثياب؛ أي
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٥٤٨-  ِيباَلن ُهَما َأن ، اْلَبُسوا ِمْن ثَِياِبُكُم اْلبَـَياضَ  {: قَالَ  �َوَعِن اْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
 )٢(َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي  ، ال النَساِئي َرَواُه َاخلَْْمَسُة إِ   }وََكفُنوا ِفيَها َمْوتَاُكْم ، فَِإنـَها ِمْن َخْريِ ثَِياِبُكمْ 

 .  

  }ِإَذا َكفَن َأَحدُُكْم َأَخاُه فـَْلُيْحِسْن َكَفَنُه  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َجاِبٍر  -٥٤٩
  .  )٣(َرَواُه ُمْسِلٌم  

َلى ُأَحٍد ِيف ثـَْوٍب َواِحدٍ َجيَْمُع بـَْنيَ اَ  �َكاَن اَلنِيب   {: َوَعْنُه قَالَ  -٥٥٠ ُمث ، لرُجَلْنيِ ِمْن قـَتـْ
ُمُه ِيف اَللْحدِ ، "؟أَيـُهْم َأْكثـَُر َأْخًذا لِْلُقْرآنِ : "يـَُقولُ  ُلوا، فـَيُـَقدَعَلْيِهْم ، وَملَْ يـَُغس َرَواُه   }وَملَْ ُيَصل

  ٤(اَْلُبَخارِي(  .  

٥٥١-  مسَِ  {: قَالَ  �َوَعْن َعِلي ِيبُه ُيْسُلُب ، َال تـَُغاُلوا ِيف اَْلَكَفنِ : "يـَُقولُ  �ْعُت اَلنفَِإن
  .  )٥(َرَواُه أَبُو َداُوَد    }" َسرِيًعا

                                                                                                                                                                  
أخذ ": تنبيه". "كالفتح"وغيره " سبل السالم"هذا وقد جاءت أحاديث أخرى يتعارض ظاهرها مع حديث ابن عمر، وجواب ذلك مبسوط في ). ٢٤٠٠(، ومسلم )١٢٦٩(رواه البخاري . صحيح - ١

بآثار النبي صلى اهللا عليه وسلم دون غيره من  -التبرك: أي-فهذا يجوز فقط . كال: وأقول!! بعضهم كاإلسماعيلي وابن حجر وغيرهما من هذا الحديث جواز طلب آثار أهل الخير منهم للتبرك بها

وتلك هي التي تميز أصحاب الدعوة السلفية عن " على فهم السلف الصالح: "أهل الخير والصالح، ودليلنا على هذا، هو ذلك األصل األصيل، الذي نجهر به ليل نهار، ونعلمه كل الناس، أال وهو

وهذا المثال من األمثلة الواضحة على أنه بدون هذا القيد يلج اإلنسان إلى االبتداع من أوسع . هم من أصحاب الدعوات األخرى، سواء كانت مذهبية فقهية، أو دعوية فكرية، أو منهجية حزبيةغير 

ولكن هل . وغيرهما" الصحيحين"عليه وسلم، وبعرقه، وبغير ذلك من آثاره صلى اهللا عليه وسلم كما في  أبوابه، والعياذ باهللا، ففي السنة نجد أن الصحابة رضي اهللا عنهم تبركوا بوضوئه صلى اهللا

ا لسبقونا لو كان ذلك خير : ال لم نجد؟ فنقول: يقولنجد الصحابة أو السلف الصالح في القرون الثالثة المفضلة قد فعلوا ذلك بآثار أحد غير النبي صلى اهللا عليه وسلم؟ ال شك أن كل منصف س

ه كثير من الناس في البدع والضاللة بسبب طرحهم لهذا إليه، ولكن لما لم يفعلوا ذلك وجعلوه خصوصية للنبي صلى اهللا عليه وسلم، وجب علينا أن ال نتعدى فهمهم، وٕاال وقعنا في مثل ما يقع في

وأخيرا أذكر بعض من تصدر المجالس والندوات في أيامنا هذه أن هذا . لهم يقولون بوجوب األخذ بالكتاب والسنةمع ضال -إن لم يكن كلهم- وٕاال فكثير من هؤالء " على فهم السلف الصالح"القيد 

وهكذا تلقى من ال يعرف إال الكتاب والسنة ! من أنه طوال حياته العلمية! األصل له أدلته من كتاب اهللا عز وجل ومن حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم، ال كما ذكر أحدهم في بعض دروسه

  . والحمد هللا أوال وآخرا" السلفيون المفترى عليهم"وعلى أية حال كل ذلك مفصل في رسالتي . إلى أن ابتدع السلفيون هذا القول! مشائخه

  ". حسن صحيح: "وقال الترمذي). ٣٥٦٦(، وابن ماجه )٩٩٤(، والترمذي )٤٠٦١(، وأبو داود )٣٤٢٦(رواه أحمد . صحيح - ٢

فذكر رجال من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليال، فزجر النبي صلى اهللا عليه وسلم أن يقبر . أن النبي صلى اهللا عليه وسلم خطب يوما: ، وأوله)٩٤٣(رواه مسلم . صحيح - ٣

  . اآلتي) ٥٩٣(رقم  وانظر. الحديث: إال أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم. الرجل بالليل حتى يصلي عليه

  ). ١٣٤٣(رواه البخاري . صحيح - ٤

  ). ٣١٥٤(رواه أبو داود . ضعيف - ٥
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َها  -٥٥٢   }َلْو ُمت قـَْبِلي فـََغسْلُتِك  {: قَاَل َهلَا �َأن اَلنِيب ؛ َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )١(َوَصحَحُه اْبُن ِحباَن  ، َواْبُن َماَجهْ ، َواُه َأْمحَدُ رَ . َاحلَِْديثَ 

َها -٥٥٣ َها اَلسَالُم َأْوَصْت َأْن  {: َوَعْن َأْمسَاَء بِْنِت ُعَمْيٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ َأن فَاِطَمَة َعَليـْ
َلَها َعِلي َرِضَي اَللُه تـََعاَىل َعْنُه  ا  }يـَُغس َرَواُه اَلد  ٢(َرُقْطِين(  .  

َها ِيف اَلزنَا �ِيف ِقصِة اْلَغاِمِديِة اَلِيت أََمَر اَلنِيب - �َوَعْن بـَُرْيَدَة  -٥٥٤ ُمث أََمَر  {: قَالَ  -ِبَرمجِْ
َها َوُدِفَنْت    .  )٣(َرَواُه ُمْسِلٌم    }َِا َفُصلَي َعَليـْ

ُهَما قَالَ َوَعْن َجاِبِر ْبِن َمسَُرَة َرضِ  -٥٥٥ ِبَرُجٍل قـََتَل نـَْفَسُه  �ُأِيتَ اَلنِيب  {: َي اَللُه َعنـْ
  .  )٤(َرَواُه ُمْسِلٌم    }فـََلْم ُيَصل َعَلْيِه ، ِمبََشاِقصَ 

َها َفَسَأَل  {: قَالَ  -ِيف ِقصِة اَْلَمْرأَِة اَلِيت َكاَنْت تـَُقم اَْلَمْسِجدَ - �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -٥٥٦ َعنـْ
 ِيبُروا أَْمَرَها؟ "أََفَال ُكْنُتْم آَذنـُْتُموِين : "فـََقالَ ، َماَتتْ : فَقَالُوا [  �اَلنُهْم َصغفـََقالَ  )٥(]  َفَكأَنـ :
َها ، َفَدلوهُ ، "ُدلوِين َعَلى قـَْربَِها: "فـََقالَ    .  )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َفَصلى َعَليـْ

  

َوِإن اَللَه يـُنَـورَُها َهلُْم ِبَصَالِيت ، ِإن َهِذِه اَْلُقُبوَر َممُْلوَءٌة ظُْلَمًة َعَلى َأْهِلَها {: ُمث قَالَ ، َوزَاَد ُمْسِلمٌ 
    }َعَلْيِهْم 

َواَلتـْرِمِذي ، َرَواُه َأْمحَدُ   }َكاَن يـَنـَْهى َعِن اَلنـْعِي   �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن ُحَذيـَْفَة  -٥٥٧
  .  )١(ُه  َوَحسنَ 

                                                 
  ". لغسلتك" : "أ"، وفي)١٤٦٥(، وابن ماجه )٦/٢٢٨(رواه أحمد . صحيح - ١

  ). ٢/٧٩/١٢(رواه الدارقطني . حسن - ٢

  ). ١٦٩٥(رواه مسلم . صحيح - ٣

  . ص، وهو نصل عريضجمع مشق: مشاقص). ٩٧٨(رواه مسلم . حسن - ٤

  . ، وهي أيضا من الحديث ولذلك أبقيتها"الشرح"هذه الزيادة غير موجودة باألصلين، ولكنها في النسخ المطبوعة وأيضا في  - ٥

  ). ٩٥٦(، ومسلم )٤٥٨(رواه البخاري . صحيح - ٦



ْحَكاِم بـُُلوُغ اَْلَمَراِم ِمْن َأِدلِة َاْألَ   

 113 

َوَخرََج ، نـََعى اَلنَجاِشي ِيف اَْليَـْوِم اَلِذي َماَت ِفيهِ  �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٥٥٨
  .  )٢(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }وََكبـَر َعَلْيِه أَْربـًَعا ، ِِْم ِمَن اْلُمَصلى، َفَصفِ ِمْ 

ُهَما َوَعِن اْبِن َعباسٍ  -٥٥٩ َما ِمْن َرُجٍل ُمْسِلٍم  {: يـَُقولُ  �مسَِْعُت اَلنِيب : َرِضَي اَللُه َعنـْ
َرَواُه ُمْسِلٌم    }ِإال َشفَعُهْم اَللُه ِفيِه ، َال يُْشرُِكوَن بِاَللِه َشْيًئا، فـَيَـُقوُم َعَلى َجَنازَتِِه أَْربـَُعوَن َرُجًال ، َميُوتُ 

)٣(  .  

َعَلى اْمَرأٍَة َماَتْت ِيف  �َصلْيُت َورَاَء اَلنِيب  {: قَالَ  �َمسَُرَة ْبِن ُجْنُدٍب َوَعْن  -٥٦٠
  .  )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }فـََقاَم َوْسَطَها ، نَِفاِسَها

َها قَاَلتْ  -٥٦١ َلى اِبـَْينْ عَ  �َواَللِه َلَقْد َصلى َرُسوُل اَللِه  {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٥(َرَواُه ُمْسِلٌم    }بـَْيَضاَء ِيف اَْلَمْسِجِد 

َوِإنُه  ، َكاَن زَْيُد ْبُن أَْرَقَم ُيَكبـُر َعَلى َجَنائِزِنَا أَْربـًَعا  {: َوَعْن َعْبِد اَلرْمحَِن ْبِن َأِيب لَيـَْلى قَالَ  -٥٦٢
  .  )٦(َرَواُه ُمْسِلٌم َواْألَْربـََعُة    }ُيَكبـُرَها  �َكاَن َرُسوُل اَللِه : الَ َفَسأَْلُتُه فـَقَ ، َكبـَر َعَلى َجَنازٍَة َمخًْسا

٥٦٣-  ا { �َوَعْن َعِليَر َعَلى َسْهِل ْبِن ُحنَـْيٍف ِستُه َكبـَوقَالَ ، أَن : ُه َبْدرِيَرَواُه َسِعيُد   }ِإن
  .  )٧(ْبُن َمْنُصوٍر  

  .  )٨("  رِي اَْلُبَخا"َوَأْصُلُه ِيف 

                                                                                                                                                                  
وما في هذا الحديث من النهي عن النعي مطلقا مقيد بأحاديث أخر كالحديث التالي مثال، ". حيحهذا حديث حسن ص: "، وقال الترمذي)٩٨٦(، والترمذي )٤٠٦و  ٥/٣٨٥(رواه أحمد . حسن - ١

  . فليس المراد بالنهي كل نعي

  ). ٦٢) (٩٥١(، ومسلم )١٢٤٥(رواه البخاري . صحيح - ٢

  ). ٩٤٨(رواه مسلم . حسن - ٣

  ). ٩٦٤(، ومسلم )فتح/٣/٢٠١(رواه البخاري . صحيح - ٤

  ). ٩٧٣(مسلم رواه . صحيح - ٥

  ). ١٥٠٥(، وابن ماجه )١٠٢٣(، والترمذي )٤/٧٢(، والنسائي )٣١٩٧(، وأبو داود )٩٥٧(رواه مسلم . صحيح - ٦

  ). ٥/١٢٦" (المحلى"رواه غير سعيد بن منصور جماعة، وصححه ابن حزم في . صحيح - ٧

  . إنه شهد بدرا: ف، فقالأن عليا رضي اهللا عنه كبر على سهل بن حني: بلفظ) ٤٠٠٤(رواه البخاري  - ٨
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ُيَكبـُر َعَلى َجَنائِزِنَا أَْربـًَعا َويـَْقَرُأ ِبَفاِحتَِة  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَالَ  �َوَعْن َجاِبٍر  -٥٦٤
  .  )١(َرَواُه اَلشاِفِعي بِِإْسَناٍد َضِعيٍف    }اَْلِكَتاِب ِيف اَلتْكِبريَِة َاْألُوَىل 

فـََقَرأَ ، َصلْيُت َخَلَف اْبِن َعباٍس َعَلى َجَنازَةٍ  {: َعْبِد اَللِه ْبِن َعْوٍف قَالَ َوَعْن طَْلَحَة ْبِن  -٥٦٥
  .  )٢(َرَواُه اَْلُبَخارِي    }" لِتَـْعَلُموا أَنـَها ُسنةٌ : "فَاِحتََة الْكِتاِب فـََقالَ 

َعَلى َجَنازٍَة، َفَحِفْظُت ِمْن  � َصلى َرُسوُل اَللهِ  {: قَالَ  �َوَعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك  -٥٦٦
َواْغِسْلُه بِاْلَماِء ، َوَوسْع ُمْدَخَلهُ ، َوَأْكرِْم نـُزَُلهُ ، َواْعُف َعْنهُ ، َواْرَمحُْه َوَعاِفهِ ، اَللُهم اْغِفْر َلهُ : "ُدَعائِهِ 

َوأَْبِدْلُه َدارًا َخيـْرًا ِمْن ، ثـْوَب َاْألَبـَْيَض ِمَن الدَنسِ اَل )٣(َونـَقِه ِمْن َاخلَْطَايَا َكَما نـَقْيَت  ، َوالثـْلِج َواْلبَـَردِ 
َنَة اَْلَقْربِ َوَعَذاَب اَلناِر ، َوأَْدِخْلُه َاْجلَنةَ ، َوأَْهًال َخيـْرًا ِمْن َأْهِلهِ ، َدارِهِ    .  )٤(َرَواُه ُمْسِلٌم    }َوِقِه ِفتـْ

اَللُهم : "ِإَذا َصلى َعَلى َجَنازٍَة يـَُقولُ  �َن َرُسوُل اَللِه َكا  {: قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٥٦٧
اَللُهم َمْن َأْحيَـْيَتُه ِمنا ، َوأُنـْثَانَا، َوذََكرِنَا، وََكِبريِنَا، َوَصِغريِنَا، َوَغائِِبَنا، َوَشاِهِدنَا، َوَميِتَنا، اْغِفْر ِحلَيـَنا

ْسَالمِ  ميَانِ ، فََأْحِيِه َعَلى اَْإلِ   }َوَال ُتِضلَنا بـَْعَدُه ، اَللُهم َال َحتْرِْمَنا َأْجَرهُ ، َوَمْن تـََوفـْيَتُه ِمنا فـَتَـَوفُه َعَلى َاْإلِ
  .  )٥(َواْألَْربـََعُة  ، َرَواُه ُمْسِلمٌ 

٥٦٨-  ِيباَلن ِت فََأخْ  {: قَالَ  �َوَعْنُه َأنْيُتْم َعَلى اَْلَميَعاَء ِإَذا َصل َرَواُه أَبُو   }ِلُصوا لَُه اَلد
  .  )٦(َوَصحَحُه اْبُن ِحباَن  ، َداُودَ 

فَِإْن َتُك َصاِحلًَة َفَخيـٌْر ، َأْسرُِعوا بِاْجلََنازَةِ  {: قَالَ  �َعِن اَلنِيب  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٥٦٩
ُمونـََها ِإلَْيهِ  َتَضُعونَُه َعْن رِقَاِبُكْم َوِإْن َتُك ِسَوى َذِلَك فَ ، تـَُقد َفٌق َعَلْيِه    }َشر٧(ُمتـ(  .  

                                                 
  . بعلة ليست بعلة" السبل"وأعله الصنعاني في " متروك"وسنده ضعيف جدا من أجل شيخ الشافعي ابن أبي يحيى فهو ) ١/٢٠٩/٥٧٨" (المسند"رواه الشافعي في  - ١

  ). ١٣٣٥(رواه البخاري . صحيح - ٢

  ". بالشرح"كذا باألصلين، وهي رواية لمسلم، وهو كذلك  - ٣

  . فتمنيت أن لو كنت أنا الميت؛ لدعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ذلك الميت: قال عوف: ، وزاد)٩٦٣(رواه مسلم . صحيح - ٤

  . افظ في عزوه الحديث لمسلموهو الح": تنبيه". "األصل"، وقد أعل هذا الحديث بما ال يقدح، وبيان ذلك في )١٤٩٨(، وابن ماجه )١٠٢٤(، والترمذي )٣٢٠١(رواه أبو داود . صحيح - ٥

  ). ٣٠٧٦(، وابن حبان )٣١٩٩(رواه أبو داود . حسن - ٦

  ). ٥٠) (٩٤٤(، ومسلم )١٣١٥(رواه البخاري . صحيح - ٧
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َها فـََلُه ِقريَاطٌ " { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْنُه قَالَ  -٥٧٠ ، َمْن َشِهَد َاْجلَِنازََة َحىت ُيَصلى َعَليـْ
  }" ِمْثُل َاْجلَبَـَلْنيِ اَْلَعِظيَمْنيِ : "قَالَ ؟ ريَاطَانِ َوَما اَْلقِ : ِقيلَ ". َوَمْن َشِهَدَها َحىت ُتْدَفَن فـََلُه ِقريَاطَانِ 

  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه  

  .  )٢(   }َحىت ُتوَضَع ِيف اَللْحِد  {: َوِلُمْسِلمٍ 

 ى َعلَ ، َمْن تَِبَع َجَنازََة ُمْسِلٍم ِإميَانًا َواْحِتَسابًا {: َولِْلُبَخارِيُيَصل َها َويـُْفرََغ ِمْن وََكاَن َمَعُه َحىت يـْ
  .  )٣(   }ُكل ِقريَاٍط ِمْثُل ُأُحٍد ، َدْفِنَها فَِإنُه يـَْرِجُع ِبِقريَاَطْنيِ 

  }َميُْشوَن أََماَم اْجلََنازَِة ، َوأَبَا َبْكٍر َوُعَمرَ  �أَنُه رََأى اَلنِيب  { �َعْن أَبِيِه ، َوَعْن َساملٍِ  -٥٧١
ْرَساِل  ، َصحَحُه اْبُن ِحبانَ َرَواُه َاخلَْْمَسُة، وَ    .  )٤(َوَأَعلُه النَساِئي َوطَائَِفٌة بِاْإلِ

    

  

  

َها قَاَلتْ  -٥٧٢ َنا ، ُِيَنا َعِن اتـَباِع اْجلََنائِزِ  {: َوَعْن أُم َعِطيَة َرِضَي اللُه َعنـْ   }وَملَْ يـُْعَزْم َعَليـْ
  .  )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   

َفَمْن تَِبَعَها ، ِإَذا رَأَيـُْتُم اْجلََنازََة فـَُقوُموا {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  �َعْن َأِيب َسِعيٍد وَ  -٥٧٣
  .  )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }َفَال َجيِْلْس َحىت ُتوَضَع 

                                                 
  ). ٥٢) (٩٤٥(، ومسلم )فتح/٣/١٩٦(رواه البخاري . صحيح - ١

  ). ٢/٦٥٣(وهذه الرواية في مسلم . صحيح - ٢

  ". ومن صلى عليها، ثم رجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقيراط: "هوتمام) ٤٧(رواه البخاري . صحيح - ٣

وما أعل به الحديث، ). موارد ٧٦٨و  ٧٦٧و  ٧٦٦(، وابن حبان )١٤٨٢(، وابن ماجه )١٠٠٨و  ١٠٠٧(، والترمذي )٤/٥٦(، والنسائي )٣١٧٩(، وأبو داود )٤٥٣٩(رواه أحمد . صحيح - ٤

  . البن شاهين، وأيضا في األصل) ٣٢٧" (يثناسخ الحد"الحديث، فليس بقادح، وقد أجبت عنه في 

  ). ٣١٤" (ناسخ الحديث"، وانظر )٩٣٨(، ومسلم )١٢٨٧(رواه البخاري . صحيح - ٥

  ". فال يقعد: "، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري مثله إال أن عنده)٧٧) (٩٥٩(، ومسلم )١٣١٠(رواه البخاري . صحيح - ٦
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َت ِمْن ِقَبِل رِْجَلِي اْلَقبـَْر، أَْدَخَل اْلَمي  { �َأن َعْبَد اللِه ْبَن يَزِيَد ، َوَعْن َأِيب ِإْسَحاقَ  -٥٧٤
  .  )١(َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ     }َهَذا ِمَن السنِة : َوقَالَ 

ُهَما -٥٧٥ ِإَذا َوَضْعُتْم َمْوتَاُكْم ِيف  {: قَالَ  �َعِن النِيب ، َوَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللُه َعنـْ
، َوالنَساِئي ، َوأَبُو َداُودَ ، َأْخَرَجُه َأْمحَدُ   }.  �َعَلى ِملِة َرُسوِل اَللِه وَ ، ِبْسِم اللهِ : فـَُقوُلوا، اْلُقُبورِ 

اَرُقْطِين بِاْلَوْقفِ   ، َوَصحَحُه اْبُن ِحبانَ  ُه الد٢(َوأََعل(  .  

ْسُر َعْظِم اْلَميِت َكَكْسرِِه كَ   {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه ؛ َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـَْها -٥٧٦
  .  )٣(َرَواُه أَبُو َداُوَد بِِإْسَناٍد َعَلى َشْرِط ُمْسِلمٍ     }َحيا 

  .  )٤(   }ِيف اْإلِمثِْ  {: َوزَاَد اْبُن َماَجْه ِمْن َحِديِث أُم َسَلَمةَ  -٥٧٧

  

َواْنِصُبوا َعَلى اللِنبِ ، ِيل حلًَْدا )٥(َأحلَُْدو ا   {: قَالَ  �َوَعْن َسْعِد ْبِن َأِيب َوقاٍص  -٥٧٨
  .  )٦(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }.  �َكَما ُصِنَع ِبَرُسوِل اللِه ، ُنْصًبا

َهِقي َعْن َجاِبٍر َحنُْوهُ  -٥٧٩ َوَصحَحُه اْبُن   }َورُِفَع قـَبـْرُُه َعِن اْألَْرِض َقْدَر ِشْربٍ  {: َوزَادَ ، َولِْلبَـيـْ
  .  )٧(ِحبانَ   

َوَأْن يـُبـَْىن ، َوَأْن يـُْقَعَد َعَلْيهِ ، َأْن ُجيَصَص اْلَقبـْرُ  �نـََهى َرُسوُل اَللِه  {: َوِلُمْسِلٍم َعْنهُ  -٥٨٠
  .  )٨(   }َعَلْيِه 

                                                 
  ). ٣٢١١(رواه أبو داود . صحيح - ١

وأما إعالل الدارقطني رحمه اهللا للحديث ". وعلى سنة رسول اهللا: "، وفي رواية)٣١١٠(، وابن حبان )٣٢١٣(، وأبو داود )١٢٨-١٢٧و  ٦٩و  ٥٩و  ٤٠و  ٢/٢٧(رواه أحمد . حيحص - ٢

  ". اليوم والليلة عمل"إطالق العزو هكذا للنسائي غير جيد، فإن الحديث عند النسائي في ": تنبيه". "باألصل"بالوقف فمجاب عليه 

  ). ٣٢٠٧(رواه أبو داود . صحيح - ٣

  . ، وهذه اللفظ ليست من الحديث، وٕانما هي تفسير من بعض الرواة)١٦١٧(رواه ابن ماجه . ضعيف - ٤

  . هو الشق تحت الجانب القبلي من القبر: واللحد. بوصل الهمزة وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء - ٥

  ). ٩٦٦(اه مسلم رو . صحيح - ٦

  . وهو معلول) ٨/٢١٨/٦٦٠١(، وابن حبان )٣/٤٠٧(رواه البيهقي  - ٧

  ). ٩٧٠(رواه مسلم . صحيح - ٨
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، رَ َوأََتى اْلَقبْـ ، َصلى َعَلى ُعْثَماَن ْبِن َمْظُعونٍ  �َأن النِيب  { �َوَعْن َعاِمِر ْبِن رَبِيَعَة  -٥٨١
اَرُقْطِينُّ     }َوُهَو قَاِئٌم ، َفَحَثى َعَلْيِه َثَالَث َحثـََياتٍ  ١(َرَواُه اَلد(  .  

ِإَذا فـَرََغ ِمْن َدْفِن اْلَميِت َوَقَف َعَلْيِه  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَالَ  �َوَعْن ُعْثَماَن  -٥٨٢
َوَصحَحُه ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }" فَِإنُه اْآلَن ُيْسَألُ ، التْثِبيتَ ِاْستَـْغِفُروا ِألَِخيُكْم َوَسُلوا َلُه : "َوقَالَ 

  .  )٢(اْحلَاِكمُ   

َكانُوا َيْسَتِحبوَن ِإَذا ُسوَي َعَلى اْلَميِت   {: َوَعْن َضْمَرَة ْبِن َحِبيٍب َأَحِد التاِبِعَني قَالَ  -٥٨٣
يَا ، َثَالُث َمراتٍ . َال ِإلََه ِإال اَللهُ : ُقلْ ! يَا ُفَالنُ : َأْن يـَُقاَل ِعْنَد قـَْربِهِ  ،َواْنَصَرَف اَلناُس َعْنهُ ، قـَبـْرُهُ 
ْسَالمُ ، َريبَ اللهُ : ُقلْ ! ُفَالنُ    .  )٣(.  َرَواُه َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر َمْوُقوفًا   } �َوَنِيب ُحمَمٌد ، َوِديِينَ اْإلِ

٥٨٤-  بَـرَاِينًل ا   َولِلط٤(َحنُْوُه ِمْن َحِديِث َأِيب أَُماَمَة َمْرُفوًعا ُمَطو(  .  

  

٥٨٥-  ِه : قَالَ  �َوَعْن بـَُرْيَدَة ْبِن احلَِْصيِب اْألَْسَلِمينـََهْيُتُكْم َعْن زِيَارَِة  { �قَاَل َرُسوُل اَلل
  .  )٥(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }اْلُقُبوِر فـَُزوُروَها 

  .  )٦(   }فَِإنـَها تُذَكُر اْآلِخَرَة  {: ِذي زَاَد اَلتـْرمِ 

نـَْيا  {: زَاَد اْبُن َماَجْه ِمْن َحِديِث اْبِن َمْسُعودٍ  -٥٨٦ ُد ِيف الد٧(   }َوتـَُزه(  .  

، ِمِذي َأْخَرَجُه اَلتـرْ   }َلَعَن زَائَِراِت اْلُقُبوِر  �َأن َرُسوَل اَللِه  { �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -٥٨٧
  .  )١(.  َوَصحَحُه اْبُن ِحباَن 

                                                 
  ). ٢/٧٦/١(رواه الدارقطني . ضعيف جدا - ١

  ". واسألوا": "أ"وفي ) ١/٣٧٠(، والحاكم )٣٢٢١(رواه أبو داود . صحيح - ٢

  . ضعيف - ٣

  ". التلخيص"، وفيه رد على كالم الحافظ في "باألصل"الحديث واألثر السابق تجده  وتفصيل الكالم على هذا. ضعيف - ٤

  ". وال تشربوا مسكرا . ونهيتكم عن لحوم األضاحي فوق ثالث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إال في سقاء فاشربوا فيه األسقية كلها: "، وتمامه) ٩٧٧( رواه مسلم . صحيح - ٥

  ". حديث حسن صحيح: "، وقال) ١٠٥٤( واه الترمذي ر . صحيح - ٦

  ).  ١٥٧١( رواه ابن ماجه . ضعيف - ٧
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٥٨٨-  ِه  {: قَاَل  �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِياِئَحَة  �َلَعَن َرُسوُل اللَواْلُمْسَتِمَعَة ، اَلن{  
   )٢(.  َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد 

َها قَاَلتْ  -٥٨٩ َنا َرُسوُل اَللِه أَ  {: َوَعْن أُم َعِطيَة َرِضَي اللُه َعنـْ   }َأْن َال نـَُنوَح  �َخَذ َعَليـْ
  .  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   

ُمتـَفٌق   }اَْلَميُت يـَُعذُب ِيف قـَْربِِه ِمبَا نِيَح َعَلْيِه  {: قَالَ  �َعِن اَلنِيب  �َوَعْن ُعَمَر  -٥٩٠
  .  )٤(َعَلْيهِ   

  .  )٥(ريَِة ْبِن ُشْعَبةَ   َحنُْوُه َعِن اْلُمغِ : َوَهلَُما -٥٩١

َجاِلٌس  �َوَرُسوُل اَللِه  ١٥١، ُتْدَفُن  �َشِهْدُت بِْنًتا لِلنِيب  {: قَالَ  �َوَعْن أََنٍس  -٥٩٢
نَـْيِه َتْدَمَعاِن    .  )٦(َرَواُه اَْلُبَخارِّيُ     }ِعْنَد اَْلَقْربِ، فـََرأَْيُت َعيـْ

  }َال َتْدِفُنوا َمْوتَاُكْم بِاللْيِل ِإال َأْن ُتْضطَروا  {: قَالَ  �ِيب َأن اَلن  �َوَعْن َجاِبٍر  -٥٩٣
َحىت ُيَصلى ، َزَجَر َأْن يـُْقبَـَر اَلرُجُل بِاللْيلِ : َلِكْن قَالَ ، "ُمْسِلمٍ "َوَأْصُلُه ِيف .  )٧(َأْخَرَجُه اْبُن َماَجهْ   

  . َعَلْيهِ 

ُهَما قَالَ  َوَعْن َعْبِد اَللهِ  -٥٩٤  -ِحَني قُِتلَ -َلما َجاَء نـَْعُي َجْعَفٍر  {: ْبِن َجْعَفٍر َرِضَي اَللُه َعنـْ
 ِيبَأْخَرَجُه اخلَْْمَسةُ   }" فَـَقْد أَتَاُهْم َما َيْشَغُلُهمْ ، اْصنَـُعوا ِآلِل َجْعَفٍر َطَعاًما" �قَاَل اَلن ، ِإال
  .  )٨(النَساِئّيَ   

                                                                                                                                                                  
وعسى أن " القول المأثور بما ورد في زيارة المرأة للقبور"وقد ذكرتها وذكرت ألفاظها، وتكلمت على أسانيدها في رسالة . ، وله شواهد) ٣١٧٨( ، وابن حبان ) ١٠٥٦( رواه الترمذي . صحيح - ١

  . طيع قريباي

  ) . ٣١٢٨(رواه أبو داود . ضعيف  - ٢

  ).  ٩٣٦( ، ومسلم ) ١٣٠٦( رواه البخاري . صحيح - ٣

  ).  ١٧) (  ٩٢٧( ، ومسلم ) ١٢٩٢( رواه البخاري . صحيح - ٤

  ". وم القيامةي: "زاد مسلم" من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه: "، ولفظه) ٩٣٣( ، ومسلم ) ١٢٩١( رواه البخاري . صحيح - ٥

  ).  ١٢٨٥( رواه البخاري . صحيح - ٦

  ).  ١٥٢١( رواه ابن ماجه . صحيح - ٧

  ". هذا حديث حسن صحيح: "، وقال الترمذي) ١٦١٠( ، وابن ماجه ) ٩٩٨( ، والترمذي ) ٣١٣٢( ، وأبو داود ) ٢٠٥/  ١( رواه أحمد . حسن - ٨
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يـَُعلُمُهْم ِإَذا َخَرُجوا ِإَىل  �َكاَن َرُسوُل اَللِه : َلْيَماَن ْبِن بـَُرْيَدَة َعْن أَبِيِه قَالَ َوَعْن سُ  -٥٩٥
َقاِبرِ 

َ
يَاِر ِمَن اَْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْسِلِمنيَ  {: اَمل َالُم َعَلى َأْهِل اَلدُه ِبُكْم َلَالِحُقونَ ، اَلسا ِإْن َشاَء اَللَوِإن ،

  .  )١(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }اَللَه لََنا َوَلُكُم اْلَعاِفَيَة  َأْسَألُ 

ُهَما قَالَ  -٥٩٦ فَأَقْـَبَل ، ِبُقُبوِر اَْلَمِديَنةِ  �َمر َرُسوُل اَللِه  {: َوَعْن اْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
" أَنـُْتْم َسَلُفَنا َوَحنُْن بِاْألَثَرِ ، يـَْغِفُر اَللُه لََنا َوَلُكمْ ، اَْلُقُبورِ اَلسَالُم َعَلْيُكْم يَا أَْهَل : "َعَلْيِهْم ِبَوْجِهِه فـََقالَ 

{   ْرِمِذي٢(َحَسن ٌ  : َوقَالَ ، َرَواُه اَلتـ(  .  

َها قَاَلتْ  -٥٩٧ ُهْم فَِإنـ ، َال َتُسبوا اْألَْمَواتَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٣(َرَواُه اَْلُبَخارِّيُ     }َقْد أَْفَضْوا ِإَىل َما َقدُموا 

ِغريَِة َحنَْوهُ  -٥٩٨
ُ
  .  )٤(   }فـَتُـْؤُذوا اْألَْحَياَء  {: َلِكْن قَالَ ، َوَرَوى اَلتـْرِمِذي َعِن اَمل

    

                                                 
  ).  ٩٧٥( رواه مسلم . صحيح - ١

  . خاصة وٕان هذا الحديث فيه جملة منكرة -وٕان كان هناك ما يشهد له-وهذا الحديث ضعيف؛ لضعف سنده : قلت. حديث حسن غريب: وقال)  ١٠٥٣( ترمذي رواه ال. ضعيف - ٢

  ).  ١٣٩٣( رواه البخاري . صحيح - ٣

  ).  ١٩٨٢( رواه الترمذي . صحيح - ٤
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  اَلزَكاُة ِكَتاُب 

  

  }... ِإَىل اَْلَيَمنِ  �بـََعَث ُمَعاًذا  �أَن اَلنِيب  {: ُهَماَعِن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنْـ  -٥٩٩
فـَتُـَرد ، تـُْؤَخُذ ِمْن أَْغِنَيائِِهمْ ، َأن اَللَه َقِد اِفْـتَـَرَض َعلَْيِهْم َصَدَقًة ِيف أَْمَواهلِِمْ  {: َوِفيهِ ، َفذََكَر اَحلَِْديثَ 

  .  )٢(َواللْفُظ لِْلُبَخارِّيِ   ، ْيهِ ُمتـَفٌق َعلَ   }فـَُقَراِئِهْم  )١(ِف ي  

يَق  �َوَعْن أََنٍس  -٦٠٠ دأَبَا َبْكٍر اَلص ِيت  { )٣(َكَتَب َلهُ     �َأنَدَقِة اَلَهِذِه َفرِيَضُة اَلص
ِبِل  )٤(َواَلِيت أََمَر اَللُه َِا َرُسوَلهُ   ، َعَلى اَْلُمْسِلِمنيَ  �فـََرَضَها َرُسوُل اَللِه  ِيف أَْرَبٍع َوِعْشرِيَن ِمَن َاْإلِ
فَِإَذا بـََلَغْت َمخًْسا َوِعْشرِيَن ِإَىل َمخٍْس َوَثَالِثَني َفِفيَها بِْنُت ، ِيف ُكل َمخٍْس َشاةٌ  )٥(َفَما ُدونـََها اَْلَغَنمُ   
َلَغْت ِستا َوَثَالِثَني ِإَىل َمخٍْس َوأَْربَِعَني فَِإَذا بَـ  )٧(فَِإْن ملَْ َتُكْن فَاْبُن لَُبوٍن ذََكرٍ    )٦(َخمَاٍض أُْنَث ى  

فَِإَذا بـََلَغْت ِستا َوأَْربَِعَني ِإَىل ِستَني َفِفيَها ِحقٌة َطُروَقُة َاجلََْملِ   ، أُنـَْثى )٨(َوأَْربَِعَني َفِفيَها بِْنُت لَُبونٍ   
فَِإَذا بـََلَغْت ِستا َوَسْبِعَني ِإَىل  )١٠(ِفيَها َجَذَعة ٌ  فَِإَذا بـََلَغْت َواِحَدًة َوِستَني ِإَىل َمخٍْس َوَسْبِعَني فَ  )٩(

فَِإَذا بـََلَغْت ِإْحَدى َوِتْسِعَني ِإَىل ِعْشرِيَن َوِمائٍَة َفِفيَها ِحقَتاِن َطُروقـََتا ، ِتْسِعَني َفِفيَها بِْنَتا لَُبونٍ 

                                                 
  . وهي رواية البخاري ومسلم" على"في نسخة  أن" أ"كذا في األصلين، وهي رواية مسلم، وأشار في هامش  - ١

إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن ال إله إال اهللا : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال له: ، ولفظه) ١٩( ، ومسلم ) ١٣٩٥( رواه البخاري . صحيح -  ٢

عوة المظلوم؛ فإنها علمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائن أمولهم، واتق دوأني رسول اهللا، فإن هم أطاعوا لذلك، فأ

  ". ليس بينها وبين اهللا حجاب

  ". الرحيمبسم اهللا الرحمن . هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين: "جاء في البخاري بعد ذلك قوله - ٣

  ". فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فال يعط: "في البخاري زيادة - ٤

  . تؤخذ الغنم في زكاتها: ، أي"من الغنم"في البخاري  - ٥

  . ما استكمل من اإلبل السنة األولى ودخل في الثانية - ٦

  . هذه الجملة ليست في البخاري - ٧

  . استكمل السنة الثانية، ودخل في الثالثة من اإلبل، ما - ٨

  . أنها بلغت أن يطرقها الفحل: هي التي أتت عليها ثالث سنين ودخلت في الرابعة، والمراد - ٩

  . هي التي أتى عليها أربع سنين، ودخلت في الخامسة - ١٠
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َوَمْن َملْ ، َوِيف ُكل َمخِْسَني ِحقةٌ ، ل أَْربَِعَني بِْنُت لَُبونٍ فَِإَذا زَاَدْت َعَلى ِعْشرِيَن َوِمائٍَة َفِفي كُ ، َاجلََْملِ 
ِبِل فـََلْيَس ِفيَها َصَدَقٌة ِإال َأْن َيَشاَء رَبـَها     .  )١(َيُكْن َمَعُه ِإال أَْرَبٌع ِمَن اَْإلِ

فَِإَذا زَاَدْت َعَلى ، َشاةٌ  )٢(ْشرِيَن َوِمائَِة َشاةٍ   َوِيف َصَدَقِة اَْلَغَنِم َساِئَمِتَها ِإَذا َكاَنْت أَْربَِعَني ِإَىل عِ 
فَِإَذا زَاَدْت َعَلى ِمائـَتَـْنيِ ِإَىل َثَالمثِائٍَة َفِفيَها َثَالُث ، َعَلى ِعْشرِيَن َوِمائٍَة ِإَىل ِمائـَتَـْنيِ َفِفيَها َشاتَانِ 

َشاٌة، فَِإَذا َكاَنْت َساِئَمُة اَلرُجِل نَاِقَصًة ِمْن أَْربَِعَني  فَِإَذا زَاَدْت َعَلى َثَالِمثِائٍَة َفِفي ُكل ِمائَةٍ  )٣(ِشَياهٍ   
  . ِإال َأْن َيَشاَء رَبـَها، َشاًة َواِحَدًة فـََلْيَس ِفيَها َصَدَقةٌ  )٤(أَْربَِعَني َشاةٍ   

اَن ِمْن َخِليَطْنيِ فَِإنـُهَما َوَما كَ ، َوَال ُجيَْمُع بـَْنيَ ُمتَـَفرٍق َوَال يـَُفرُق بـَْنيَ ُجمَْتِمٍع َخْشَيَة اَلصَدَقةِ 
نَـُهَما بِالسوِيةِ  ِإال َأْن َيَشاَء ، َوَال َذاُت َعَوارٍ  )٥(َوَال ُخيْرَُج ِيف اَلصَدَقِة َهرَِمة ٌ  ، يـَتَـَراَجَعاِن بـَيـْ

ِتْسِعَني َوِمائًَة فـََلْيَس ِفيَها َصَدَقٌة ِإال ِإال  )٧(فَِإْن ملَْ َتُكنْ   ، رُبُُع اَْلُعْشرِ  )٦(اَْلُمصدُق، َوِيف اَلرَقةِ   
ِبِل َصَدَقُة َاجلََْذَعِة َولَْيَسْت ِعْنَدُه َجَذَعٌة َوِعْنَدُه ِحقةٌ ، َأْن َيَشاَء رَبـَها ، َوَمْن بـََلَغْت ِعْنَدُه ِمَن َاْإلِ

َوَمْن بـََلَغْت ِعْنَدُه ، َأْو ِعْشرِيَن ِدْرَمهًا، ِإِن ِاْستَـْيَسَرتَا َلهُ َوَجيَْعُل َمَعَها َشاتـَْنيِ ، فَِإنـَها تـُْقَبُل ِمْنُه َاْحلِقةُ 
َويـُْعِطيِه اَْلُمصدُق ، فَِإنـَها تـُْقَبُل ِمْنُه َاجلََْذَعةُ ، َوِعْنَدُه َاجلََْذَعةُ ، َصَدَقُة َاْحلِقِة َولَْيَسْت ِعْنَدُه َاْحلِقةُ 

  .  )٨(َرَواُه اَْلُبَخارِّيُ     } ِعْشرِيَن ِدْرَمهًا َأْو َشاتـَْنيِ 

فََأَمَرُه َأْن يَْأُخَذ ِمْن ُكل ، بـََعثَُه ِإَىل اَْلَيَمنِ  �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل  -٦٠١
َرَواُه   } ِديَنارًا َأْو َعْدلَُه ُمَعاِفَر َوِمْن ُكل َحاملٍِ ، َوِمْن ُكل أَْربَِعَني ُمِسنةً ، َثَالِثَني بـََقَرًة تَِبيًعا أَْو تَِبيَعةً 

                                                 
  . صاحبها: أي - ١

  . هذه اللفظة ليست في البخاري - ٢

  . خاريهذه اللفظة ليست في الب - ٣

  . هذه اللفظة ليست في البخاري - ٤

  . التي سقطت أسنانها - ٥

  . هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة - ٦

  ". يكن: "في األصلين - ٧

، لتقف ) ١٤٤٨( جمع بين روايات الحديث، وانظر البخاري رقم  ومما تجدر اإلشارة إليه أنه ال توجد رواية واحدة في البخاري بهذا السياق، ولكن الحافظ)  ١٤٥٤( رواه البخاري . صحيح -  ٨

  . على أطراف الحديث
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، َوَصحَحُه اِْبُن ِحبانَ ، َوَحسَنُه اَلتـْرِمِذي َوَأَشاَر ِإَىل ِاْخِتَالٍف ِيف َوْصِلهِ ، َواللْفُظ ِألَْمحَدَ ، َاْخلَْمَسةُ 
  .  )١(َواْحلَاِكمُ   

ِه قَالَ  ،َعْن أَبِيهِ ، َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيبٍ  -٦٠٢ ِه : َعْن َجدتـُْؤَخُذ  { �قَاَل َرُسوُل اَلل
  .  )٢(َرَواُه َأْمحَدُ     }َصَدقَاُت اَْلُمْسِلِمَني َعَلى ِمَياِهِهْم 

  .  )٣(   }َوَال تـُْؤَخُذ َصَدقَاتـُُهْم ِإال ِيف ُدورِِهْم  {: َوِألَِيب َداُودَ  -٦٠٣

ِيف  [لَْيَس َعَلى اَْلُمْسِلِم ِيف َعْبِدِه َوَال  { �اَل َرُسوُل اَللِه قَ : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٦٠٤
  .  )٤(َرَواُه اَْلُبَخارِّيُ     }فـََرِسِه َصَدَقٌة  ]

  

  .  )٥(   }لَْيَس ِيف اَْلَعْبِد َصَدَقٌة ِإال َصَدَقُة اَْلِفْطِر  {: َوِلُمْسِلمٍ 

ِه قَالَ ، بِيهِ َعْن أَ ، َوَعْن بـَْهِز ْبِن َحِكيمٍ  -٦٠٥ ِه : َعْن َجدَساِئَمِة  { �قَاَل َرُسوُل اَلل ِيف ُكل
َوَمْن َمنَـَعَها ، َمْن َأْعطَاَها ُمْؤجتًَِرا َِا فـََلُه َأْجرُهُ ، َال تـَُفرُق ِإِبٌل َعْن ِحَساَِا، ِيف أَْربَِعَني بِْنُت لَُبونٍ : ِإِبلٍ 

َها َشْيٌء ، َعْزَمًة ِمْن َعَزَماِت رَبـَنا، فَِإنا آِخُذوَها َوَشْطَر َمالِهِ  ، َرَواُه َأْمحَدُ   }َال حيَِل ِآلِل ُحمَمٍد ِمنـْ
  .  )٦(َوَعلَق اَلشاِفِعي اَْلَقْوَل بِِه َعَلى ثـُُبوتِهِ   ، َوَصحَحُه َاْحلَاِكمُ ، َوالنَساِئي ، َوأَبُو َداُودَ 

                                                 
/  ١( ، والحاكم ) ١٩٥/  ٧( ، وصححه ابن حبان ) ٢٣٠/  ٥( ، وأحمد ) ١٨٠٣( ، وابن ماجه ) ٢٦ - ٢٥/  ٥( ، والنسائي ) ٦٢٣( ، والترمذي ) ١٥٧٦( رواه أبو داود . صحيح - ١

بعث معاذا إلى اليمن، فأمره أن : أن النبي صلى اهللا عليه وسلم! وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن األعمش، عن أبي وائل، عن مسروق. هذا حديث حسن" : وقال الترمذي).  ٣٩٨

": معافر"و . هو ذو الحولين": المسن"و . هو ذو الحول": بيعالت"و . ال يؤثر هذا الخالف في صحة الحديث، والترمذي نفسه أخذ بهذا، فضال عن وجود ما يشهد للحديث: قلت". وهذا أصح. يأخذ

  . حي في اليمن تنسب الثياب المعافرية إليهم" مساجد"على وزن 

  ).  ٦٧٣٠( رواه أحمد . حسن - ٢

  ...... ". ال جلب، وال جنب،، وال تؤخذ: "، وأوله) ١٥٩١( رواه أبو داود . حسن - ٣

كان من األولى عزو الحديث إلى البخاري ومسلم، إذ في صنيع الحافظ ما يشعر أن هذا اللفظ ": تنبيه). " ١٤٦٣" ( عبده"بدل " غالمه: "له في لفظ، و ) ١٤٦٤( رواه البخاري . صحيح - ٤

  . دون البخاري)  ٩٨٢( للبخاري دون مسلم، بينما الحديث متفق عليه، بل اللفظ الذي ذكره الحافظ هو لمسلم 

  ).  ١٠) )  ٩٨٢( وهو عند مسلم . صحيح - ٥

وأما تعليق الشافعي القول به على صحته، فقد رواه : قلت).  ٣٩٨/  ١( ، وصححه الحاكم ) ٤و ٢/  ٥( ، وأحمد ) ٢٥و  ١٧ - ١٥/  ٥( ، والنسائي ) ١٥٧٥( رواه أبو داود . حسن - ٦

وأما ابن حبان فقد هول في كالمه عنه فقال في . ن، وابن المديني، والنسائي لبهز، وهم أئمة هذا الشأنوذلك لرأيه في بهز، ولكن ال عبرة بذلك مع توثيق ابن معي" السنن الكبرى"البيهقي في 

ذوه وشطر إبله إنا آخ: "ثكان يخطئ كثيرا، فأما أحمد بن حنبل وٕاسحاق بن إبراهيم رحمهما اهللا فهما يحتجان به، ويرويان عنه، وتركه جماعة من أئمتنا، ولوال حدي): " ١٩٤/  ١" ( المجروحين"
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٦٠٦-  ِه قَ : قَالَ  �َوَعْن َعِليَها -ِإَذا َكاَنْت َلَك ِمائـََتا ِدْرَهٍم  { �اَل َرُسوُل اَلل َوَحاَل َعَليـْ
َها ، َولَْيَس َعَلْيَك َشْيٌء َحىت َيُكوَن َلَك ِعْشُروَن ِديَنارًا، َفِفيَها َمخَْسُة َدَراِهمَ  -َاحلَْْولُ  َوَحاَل َعَليـْ
  }َولَْيَس ِيف َماٍل زََكاٌة َحىت َحيُوَل َعَلْيِه َاحلَْْوُل ، فَِبِحَساِب َذِلكَ  َفَما زَادَ ، َفِفيَها ِنْصُف ِديَنارٍ ، َاحلَْْولُ 

  .  )١(َوَقِد ِاْخُتِلَف ِيف َرْفِعهِ   ، َوُهَو َحَسنٌ ، َرَواُه أَبُو َداُودَ 

٦٠٧-  ْرِمِذيَحيُوَل َاحلَْْوُل  َفَال زََكاَة َعَلْيهِ ، َمِن ِاْستَـَفاَد َماًال  {: َعِن اِْبِن ُعَمرَ ؛ َولِلتـ َحىت{  
  .  )٢(َوالراِجُح َوقْـُفهُ   

٦٠٨-  َرَواُه أَبُو َداُودَ   }لَْيَس ِيف اَْلبَـَقِر اَْلَعَواِمِل َصَدَقٌة  {: قَالَ  �َوَعْن َعِلي ، اَرُقْطِين َواَلد ،
  .  )٣(َوالراِجُح َوقْـُفُه أَْيًض ا  

هِ ، َعْن أَبِيهِ ، بٍ َوَعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعيْ  -٦٠٩ ِه ْبِن َعْمرِوٍ ؛ َعْن َجدِه ؛ َعْبِد اَللَرُسوَل اَلل َأن� 
، َرَواُه اَلتـْرِمِذي   }َوَال يـَتـْرُْكُه َحىت تَْأُكَلُه اَلصَدَقُة ، فـَْلَيتِجْر َلهُ ، ِمْن َوِيلَ يَِتيًما َلُه َمالٌ  {: قَالَ 

 اَرُقْطِين ٤(اُدُه َضِعيف ٌ  َوِإْسنَ ، َواَلد(  .  

  .  )٥(َوَلُه َشاِهٌد ُمْرَسٌل ِعْنَد اَلشاِفِعّيِ    -٦١٠

                                                                                                                                                                  
على أبي حاتم البستي في : قلت): " ٨١ - ٨٠/  ٩" ( التاريخ: "ابن حبان، فقال في -كعادته-وقد تعقب الذهبي ". وهو ممن استخير اهللا عز وجل فيه" الثقات"ألدخلناه في " عزمة من عزمات ربنا

! بمخالفة رفاقه له، وهذا فانفرد بالنسخة المذكورة، وما شاركه فيها وال له في عامتها رفيق، فمن أين لك أنه أخطأ؟ وٕانما يعرف خطأ الرجل. كان يخطئ كثيرا: قوله: قوله هذا مؤاخذات، إحداها

فرد به أصال ورأسا، وقال بعض فهو حديث ان...." إنا آخذوها: "ولوال حديث: الثالث! تركه جماعة، فما علمت أحدا تركه أبدا، بل قد يتركون االحتجاج بخبره، فهال أفصحت بالحق؟: قولك: الثاني

  ". وحديثه قريب من الصحة .... المجتهدين

  . ، وٕان كان الدارقطني أعله بالوقف، فلقد صححه البخاري) ١٥٧٣( رواه أبو داود . صحيح - ١

والموقوف في حكم . أحدها)  ٦٠٦( لي رضي اهللا عنه الماضي المرفوع صحيح بما له من شواهد، حديث ع: قلت. مرفوعا وموقوفا، وصحح الموقوف)  ٢٦ -  ٢٥/  ٣( رواه الترمذي  - ٢

  . واهللا أعلم. المرفوع

وأما اللفظ الذي نسبه الحافظ هنا لعلي، فهو البن عباس، . وصححه ابن حبان وابن القطان مرفوعا" صدقة"بدل " شيء: "بلفظ)  ١٠٣/  ٢( ، والدارقطني ) ١٥٧٣( رواه أبو داود . صحيح - ٣

  . ما وقع له هنا)  ١٥٧/  ٢" ( التلخيص"و داود، وهذا من أوهامه رحمه اهللا، ولم يقع له في ولم يخرجه أب

  ).  ١١٠ - ١٠٩/  ٢( ، وضعفه، والدارقطني ) ٦٤١( رواه الترمذي . ضعيف - ٤

ابتغوا في مال اليتيم، أو في : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال عن يوسف بن ماهك؛ أن -وهو مدلس-من طريق ابن جريج )  ٦١٤/  ٢٢٤/  ١" ( المسند"رواه الشافعي في . ضعيف - ٥

  . وللحديث شاهد آخر، لكن في سنده كذاب، فيبقى الحديث على الضعف: أقول". مال اليتامى، ال تذهبها وال تستأصلها الزكاة
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ِإَذا أَتَاُه قـَْوٌم ِبَصَدقَِتِهْم  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَالَ  �َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َأِيب أَْوَىف  -٦١١
  .  )١(َلْيِه  ُمتـَفٌق عَ   }" اَللُهم َصل َعَلْيِهمْ : "قَالَ 

٦١٢-  اَس  �َوَعْن َعِلياَْلَعب َأن� }  ِيبَسَأَل اَلن�  ِيف تـَْعِجيِل َصَدقَِتِه قـَْبَل َأْن حتَِل ،
  .  )٢(َواْحلَاِكمُ   ، َرَواُه اَلتـْرِمِذي   }فـََرخَص َلُه ِيف َذِلَك 

لَْيَس ِفيَما ُدوَن َمخِْس  {: قَالَ  �ُسوِل اَللِه َعْن رَ  � [ْبِن َعْبِد اَللِه  [َوَعْن َجاِبرِ  -٦١٣
ِبِل َصَدَقةٌ ، َأَواٍق ِمَن اَْلَورِِق َصَدَقةٌ  َولَْيَس ِفيَما ُدوَن َمخَْسِة ، َولَْيَس ِفيَما ُدوَن َمخٍْس َذْوٍد ِمَن َاْإلِ
  .  )٣(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }َأْوُسٍق ِمَن اَلتْمِر َصَدَقٌة 

لَْيَس ِفيَما ُدوَن َمخَْسِة َأْوَساٍق ِمْن َمتٍْر َوَال َحب َصَدقٌَة  {: ْن َحِديِث َأِيب َسِعيدٍ َوَلُه مِ  -٦١٤
{   )٤(  .  

  .  )٥(َوَأْصُل َحِديِث َأِيب َسِعيٍد ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   

  

، ِفيَما َسَقِت اَلسَماُء َواْلُعُيونُ  {: قَالَ  �َعْن اَلنِيب ، َعْن أَبِيهِ ، َوَعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد اَللهِ  -٦١٥
  .  )٦(َرَواُه اَْلُبَخارِّيُ     }. ِنْصُف اَْلُعْشرِ : َوِفيَما ُسِقَي بِالنْضحِ ، اَْلُعْشرُ : َأْو َكاَن َعَثرِيا

                                                 
فأتاه أبي بصدقته، " اللهم صل على آل فالن: "ي صلى اهللا عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قالكان النب: ، عن ابن أبي أوفى، قال) ١٠٧٨( ، ومسلم ) ١٤٩٧( رواه البخاري . صحيح - ١

ل العرب تجعل آل الرج": "المشكل"اللهم صل على أبي أوفى نفسه؛ ألن األمر كما قال الطحاوي في : هو". اللهم صل على آل أبي أوفى: "والمراد بقوله". اللهم صلى على آل أبي أوفى: "فقال

  . ثم احتج بهذا الحديث" نفسه

، ) ١٦٢٤( الحديث رواه أيضا أبو داود ": تنبيه. "، والحديث وٕان كان اختلف في سنده إال أن له شواهد تقويه، وتفصيل ذلك باألصل) ٣٣٢/  ٣( ، والحاكم ) ٦٧٨( رواه الترمذي . حسن - ٢

  . صر الحافظ في عزوه على الترمذي، وال أدري لماذا اقت) ١٠٤/  ١( ، وأحمد ) ١٧٩٥( وابن ماجه 

  ).  ٩٨٠( رواه مسلم . صحيح.  - ٣

  ". ليس في حب وال تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق: "وفي لفظ له).  ٤) (  ٩٧٩( رواه مسلم . صحيح - ٤

  ". ، وال فيما دون خمس أواقي صدقة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وال فيما دون خمسة ذود صدقة: "بلفظ)  ٩٧٩( ، ومسلم ) ١٤٤٧( البخاري  - ٥

  . هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي: والعثري).  ١٤٨٣( رواه البخاري . صحيح - ٦
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   }ِنْصُف اَْلُعْشِر : ْضحِ أَِو اَلن  )١(َوِفيَما ُسِقَي بِالسَواِن ي  ، اَْلُعْشرُ : أَْو َكاَن بـَْعًال  {: َوِألَِيب َداُودَ 
)٢(  .  

٦١٦-  ُهَما؛ َوَعْن َأِيب ُموَسى َاْألَْشَعرِي َال  {: قَاَل َهلَُما �َأن اَلنِيب ؛ َوُمَعاٍذ َرِضَي اَللُه َعنـْ
َرَواُه   }َوالتْمِر ، َوالزبِيبِ ، ةِ َواْحلِْنطَ ، اَلشِعريِ : تَْأُخَذا ِيف اَلصَدَقِة ِإال ِمْن َهِذِه َاْألَْصَناِف َاْألَْربـََعةِ 

 بَـرَاِين٣(َواْحلَاِكمُ   ، اَلط(  .  

٦١٧-  اَرُقْطِين اءُ  {: َعْن ُمَعاذٍ ، َولِلدا اَْلِقثيخُ ، فََأمانُ ، َواْلِبطمفـََقْد َعَفا َعْنُه ، َواْلَقَصبُ ، َوالر
  .  )٤( َوِإْسَناُدُه َضِعيف ٌ   } �َرُسوُل اَللِه 

ُهَما-َوَعْن َسْهِل ْبِن َأِيب َحْثَمَة  -٦١٨ ِإَذا  { �أََمَرنَا َرُسوُل اَللِه : قَالَ  - َرِضَي اَللُه َعنـْ
، َجهْ َرَواُه َاخلَْْمَسُة ِإال اِْبَن َما  }َفَدُعوا اَلربَُع ، فَِإْن ملَْ َتَدُعوا اَلثـُلثَ ، َوَدُعوا اَلثـُلثَ ، َفُخُذوا، َخَرْصُتمْ 

  .  )٥(َواْحلَاِكمُ   ، َوَصحَحُه اِْبُن ِحبانَ 

  

َأْن ُخيَْرَص اَْلِعَنُب َكَما ُخيَْرُص  { �أََمَر َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َعتاِب بِن ُأَسْيٍد  -٦١٩
  .  )٦(  َوِفيِه اِْنِقطَاع ٌ ، َرَواُه َاخلَْْمَسةُ   }َوتـُْؤَخَذ زََكاتُُه زَبِيًبا ، اَلنْخلُ 

هِ ، َعْن أَبِيهِ ، َوَعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيبٍ  -٦٢٠ ؛ َعْن َجد}  ِيبِاْمَرأًَة أََتِت اَلن َوَمَعَها اِبـَْنٌة  �َأن
ُسرِك أَيَ : "قَالَ . َال : قَاَلتْ " ؟أَتـُْعِطَني زََكاَة َهَذا: "فـََقاَل َهلَا، َوِيف َيِد اِبـَْنِتَها ِمْسَكَتاِن ِمْن َذَهبٍ ، َهلَا

                                                 
  . اله الصنعانيق. ما كان سقيه بتعب وعناء: ما كان بغير الدواب كنضح الرجال باآللة، والمراد من الكل: وبالنضح. الدواب: والمراد بالسواني". السواقي"إلى " أ"تحرف في  - ١

  ).  ١٥٩٦( رواه أبو داود . صحيح - ٢

وقد أعله ابن دقيق العيد بما ال يقدح، وقد . ووافقه الذهبي، وهو كما قاال" إسناده صحيح: "وقال الحاكم).  ٤٠١/  ٤" ( المستدرك"، والحاكم في ) ١٥/  ٩٨/  ٢( رواه الدارقطني . صحيح - ٣

  ". األصل"أجبت عليه في 

  ).  ١٦٥/  ٢" ( التلخيص"وضعفه الحافظ في . في سنده انقطاع وأحد المتروكين)  ٩/  ٩٧/  ٢( رواه الدارقطني . جداضعيف  - ٤

من طريق عبد )  ٤٠٢/  ١( ، والحاكم )موارد  ٧٩٨( ، وابن حبان ) ٣و  ٣ - ٢/ ٤و  ٤٤٨/  ٣( ، وأحمد ) ٦٤٣( ، والترمذي ) ٤٢/  ٥( ، والنسائي ) ١٦٠٥( رواه أبو داود . ضعيف - ٥

  . كما قال ابن القطان، والذهبي" ال يعرف"وابن نيار : قلت. عبد الرحمن بن نيار، عن سهل به

رحمه - فظ وهم الحا": تنبيه. "وعلته االنقطاع كما أشار إلى ذلك الحافظ)  ١٨١٩( ، وابن ماجه ) ٦٤٤( ، والترمذي ) ١٠٩/  ٥( ، والنسائي ) ١٦٠٤( ، ) ١٦٠٣( رواه أبو داود . ضعيف - ٦

، فضال عن عدم وجود مسند لعتاب ضمن مسند اإلمام أحمد المطبوع، بل لم يذكره ابن عساكر في "المسند"إذ الحديث ليس في  -وهم أصحاب السنن وأحمد-في عزو الحديث للخمسة  -رحمه اهللا

  . ، فقد راجعت المخطوط فلم أجده فيه"أطراف المسند"يذكره في وأيضا الحافظ نفسه لم ". أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند: "كتابه
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ُهَما". ؟َأْن ُيَسوَرِك اَللُه َِِما يـَْوَم اَْلِقَياَمِة ِسَوارَْيِن ِمْن نَارٍ   )١(َوِإْسَناُدُه َقِوّي ٌ  ، َرَواُه اَلثَالثَةُ   }. فَأَْلَقتـْ
 .  

  .  )٢(ِمْن َحِديِث َعاِئَشةَ   : َوَصحَحُه َاْحلَاِكمُ  -٦٢١

  

َهاَوَعْن أُم َسَلَمَة َرضِ  -٦٢٢ : ِمْن َذَهٍب فـََقاَلتْ  )٣(أَنـَها َكاَنْت تـَْلَبُس َأْوَضاًح ا   {؛ َي اَللُه َعنـْ
ٌز ُهوَ ! يَا َرُسوَل اَللهِ  ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }". فـََلْيَس ِبَكْنزٍ ، ِإَذا أَدْيِت زََكاتَهُ : "قَالَ  ]فَـ  [ ؟َأَكنـْ

 اَرُقْطِين َحُه َاحلَْ ، َواَلد٤(.  اِكُم َوَصح(  .  

َأْن ُخنْرَِج اَلصَدَقَة ِمَن ؛ يَْأُمرُنَا �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَالَ  �َوَعْن َمسَُرَة ْبِن ُجْنُدٍب  -٦٢٣
  .  )٥(َوِإْسَناُدُه َلني ٌ  ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }. اَلِذي نـَُعدُه لِْلبَـْيعِ 

ُمتـَفٌق   }". َاْخلُُمسُ : َوِيف اَلرَكازِ : "قَالَ  �َرُسوَل اَللِه  َأن  { �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -٦٢٤
  .  )٦(َعَلْيهِ   

                                                 
، وقد اختلف في هذا الحديث، والحق أنه من ضعفه ال حجة له في ذلك، فمثال ضعفه الترمذي براويين من رواته ) ٦٣٧( ، والترمذي ) ٣٨/  ٥( ، والنسائي ) ١٥٦٣( رواه أبو داود . حسن - ١

  . زيادة تفصيل" األصل"، وفي "الدراية"ضهم باإلرسال، ولكنها علة غير قادحة كما قال الحافظ في ولكن لم يتفردا بذلك، وأعله بع

لم دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقالت: من طريق عبد اهللا بن شداد بن الهاد قال)  ٣٩٠ - ٣٨٩/  ١( رواه الحاكم . صحيح - ٢

وقال ". هي حسبك من النار: "قال. أو ما شاء اهللا من ذلك. ال: فقلت" أتؤدين زكاتهن؟: "فقال. صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول اهللا: فقلت" ما هذا يا عائشة؟: "فرأى في سخابا من ورق، فقال

  . ه ألبي داود أولى من عزوه للحاكمفكان عزو )  ١٥٦٥( والحديث أيضا رواه أبو داود : قلت. صحيح على شرط الشيخين: الحاكم

  . وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بذلك لبياضها" وضح"جمع  - ٣

" الكبرى"ي ، والبيهقي ف"التحقيق"، وقد أعل هذا الحديث ابن الجوزي في ) ٣٩٠/  ١( ، والحاكم ) ١/  ١٠٥/  ٢( ، والدارقطني ) ١٥٦٤( رواه أبو داود . حديث صحيح، وٕاسناده ضعيف - ٤

اللفظ الذي ساقه الحافظ هنا هو للدارقطني، ": تنبيه. "كل واحد منهما بعلة ليست هي العلة األصلية في الحديث، وٕانما علته االنقطاع، إال أنه صحيح بما له من شواهد، وتفصيل كل ذلك باألصل

  ". ز ما بلغ أن تؤدي زكاته، فزكي، فليس بكن: "والحاكم، وأما لفظ أبي داود، فهو

هذا إسناد مظلم ال : "وقال الذهبي. أدق من قوله هنا" في إسناده جهالة ): " ١٧٩/  ٢" ( التلخيص"بسند فيه ثالثة مجاهيل، ولذلك كان قول الحافظ في )  ١٥٦٢( رواه أبو داود . ضعيف - ٥

  ". ينهض بحكم

):  ٢٥٨/  ٢" ( النهاية"قال ابن األثير في ". ماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمسالعج: "، وهو بتمامه) ١٧١٠( ، ومسلم ) ١٤٩٩( رواه البخاري . صحيح - ٦

ركزه يركزه ركزا إذا دفنه، : يقال. ثابت: أي. المعادن، والقوالن تحتملهما اللغة؛ ألن كال منهما مركوز في األرض: وعند أهل العراق. كنوز الجاهلية المدفونة في األرض: الركاز؛ عند أهل الحجاز"

: في بعض طرق هذا الحديث" مسند أحمد"وقد جاء في . والحديث إنما جاء في التفسير األول، وهو الكنز الجاهلي، وٕانما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. وأركز الرجل إذا وجد الركاز

  ". وجمع الركزة ركاز. القطعة من جواهر األرض المركوزة فيها: الركوزةكأنها جمع ركيزة أو ركازة، والركيزة و " وفي الركائز الخمس"
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هِ ، َعْن أَبِيهِ ، َوَعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيبٍ  -٦٢٥ ؛ َعْن َجد}  ِيباَلن ِيف َكْنٍز َوَجَدُه -قَاَل  �َأن
َفِفيِه ، َوِإْن َوَجْدتَُه ِيف قـَْريٍَة َغْريِ َمْسُكونَةٍ ، فـََعرْفهُ ، َمْسُكونَةٍ  ِإْن َوَجْدتَُه ِيف قـَْريَةٍ : "-َرُجٌل ِيف َخرِبَةٍ 

  .  )١(َأْخَرَجُه اِْبُن َماَجْه بِِإْسَناٍد َحَسنٍ     }". َاْخلُُمُس : َوِيف اَلرَكازِ 

  }. ْلَمَعاِدِن اَْلَقَبِليِة اَلصَدَقةَ َأَخَذ ِمَن اَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  { �َوَعْن ِبَالِل ْبِن َاْحلَاِرِث  -٦٢٦
  .  )٢(َرَواُه أَبُو َداُودَ   

  َصَدَقِة اَْلِفْطِر بَاُب   

  

ُهَما قَالَ  -٦٢٧ َصاًعا ِمْن ، زََكاَة اَْلِفْطرِ  �فـََرَض َرُسوُل اَللِه  {: َعِن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
، ِمَن اَْلُمْسِلِمنيَ ، َواْلَكِبريِ ، َوالصِغريِ ، َواْألُنـَْثى، َوالذَكرِ ، َعَلى اَْلَعْبِد َواْحلُر : َأْو َصاًعا ِمْن َشِعريٍ ، َمتْرٍ 

  .  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }َوأََمَر َِا َأْن تـَُؤدى قـَْبَل ُخُروِج اَلناِس ِإَىل اَلصَالِة 

٦٢٨-  َوِالْبِن َعِدي]  بِِإْسَناٍد َضِعيفٍ  ,]ِمْن َوْجٍه آَخَر اَرُقْطِين َواِف  {: َواَلداْغُنوُهْم َعِن اَلط
  .  )٤(   }ِيف َهَذا اَْليَـْوِم 

                                                 
أخرجه ابن ماجه بإسناد : فقال" توضيح األحكام"في عزوه الحديث البن ماجه، وقلده غير واحد منهم صاحب  -رحمه اهللا-، ووهم الحافظ ) ٦٧٣/  ٢٤٩ - ٢٤٨/  ١( رواه الشافعي . حسن - ١

  ". باألصل"وبيان ذلك " التلخيص"ولقد وجدت وهما آخر للحافظ في نفس الحديث في ! ابن ماجهحسن وال أدري أين رآه في 

لزكاة معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن ال يؤخذ منها إال ا. أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقطع بالل بن الحارث المزني: مرسال وبلفظ)  ٣٠٦١( رواه أبو داود . ضعيف - ٢

  . إلى اليوم

وأمر بها أن : "مع اختالف يسير، وأما قوله" من المسلمين: "اللفظ المذكور إنما هو للبخاري، وأما مسلم فقد رواه إلى قوله": تنبيه). " ٩٨٤( ، ومسلم ) ١٥٠٣( رواه البخاري . صحيح - ٣

  ". صحيحه"ن من وأيضا فصلها البخاري في بعض المواط)  ٩٨٦( فقد رواها برقم ....." تؤدى

، ) ٢٥١٩/  ٧" ( الكامل"، وابن عدي في ) ١٣١( ص " معرفة علوم الحديث"، والحاكم في ) ١٧٥/  ٤( ، والبيهقي ) ٦٧/  ١٥٣ - ١٥٢/  ٢" ( السنن"رواه الدارقطني في . ضعيف - ٤

أمرنا رسول اهللا صلى : كلهم من طريق أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال -فاسدة ال تصح ضمن أخبار-)  ١٢١/  ٦" ( المحلى"، وابن حزم في ) ٢٣٩٧" ( األموال"وحميد بن زنجويه في 

وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصالة، وكان اهللا عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من قمح، 

نجيح السندي المدني ضعفه غير واحد، وأما ابن حزم : وهذا سند ضعيف، أبو معشر هو: قلت. والسياق للحاكم. فذكره: اهللا عليه وسلم يقسمها قبل أن ينصرف من المصلى، ويقولرسول صلى 

أخبرنا محمد بن عمر الواقدي، حدثنا عبد اهللا بن : قال" الطبقات"ابن سعد في رواه . وله شاهد وطريق آخر". أبو معشر هذا نجيح مطرح يحدث بالموضوعات، عن نافع وغيره: "فقد بالغ؛ إذ قال

وأخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيح بن عبد : وأخبرنا عبيد اهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عبد الرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، رضي اهللا عنها، قال
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٦٢٩-  قَالَ  �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِي :}   ِيبا نـُْعِطيَها ِيف َزَماِن اَلنَصاًعا ِمْن َطَعامٍ  �ُكن ،
   )١(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }. َأْو َصاًعا ِمْن زَبِيبٍ ، ًعا ِمْن َشِعريٍ َأْو َصا، َأْو َصاًعا ِمْن َمتْرٍ 

  .  )٢(   }َأْو َصاًعا ِمْن أَِقٍط  {: َوِيف رَِوايَةٍ 

  .  )٤(  )٣(أَما أَنَا َفَال أَزَاُل ُأْخرُِجُه َكَما ُكْنُت ُأْخرُِجُه ِيف َزَمِن َرُسوِل اَللِه  : قَاَل أَبُو َسِعيدٍ 

  .  )٥(   }َال ُأْخرُِج أََبًدا ِإال َصاًعا  {: ِيب َداُودَ َوِألَ 

ُهَما قَالَ  -٦٣٠ طُْهَرًة ؛ زََكاَة اَْلِفْطرِ  �فـََرَض َرُسوُل اَللِه  {: َوَعِن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
َوَمْن ، أَداَها قـَْبَل اَلصَالِة َفِهَي زََكاٌة َمْقُبوَلةٌ َفَمْن ، َوطُْعَمًة لِْلَمَساِكنيِ ، َوالرَفثِ ، لِلصاِئِم ِمَن اَللْغوِ 

َوَصحَحُه َاْحلَاِكمُ   ، َواْبُن َماَجهْ ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }. أَداَها بـَْعَد اَلصَالِة َفِهَي َصَدَقٌة ِمَن اَلصَدقَاتِ 
)٦(  .  

  َصَدَقِة اَلتَطوِع بَاُب   

  

                                                                                                                                                                  
فرض صوم رمضان بعدما حولت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول صلى اهللا عليه وسلم، : لخدري، عن أبيه، عن جده، قالواالرحمن بن أبي سعيد ا

صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، : والحر والعبد وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن يفرض الزكاة في األموال، وأن تخرج عن الصغير والكبير، والذكر واألنثى،

والواقدي كذاب متهم، فال يفرح بما أتى به، ويبقى الحديث على ما هو عليه : قلت". عن طواف هذا اليوم -يعني المساكين-اغنوهم : "أو مدين من بر، وأمر بإخروجها قبل الغدو إلى الصالة، وقال

ولم يتنبه إلى أن الواقدي ال يوجد في رواية ابن عدي " ألنه من رواية محمد بن عمر الواقدي: "، معلال تضعيف الحافظ بقوله) ١٣٢( ص " البلوغ"قال المعلق على ": تنبيه. "من الضعف

  ).  ٢٧٩/  ٢" ( السبل"التعليل من الصنعاني في  فقط، ولكنها آفة التقليد إذ هو مسبوق بهذا" الطبقات"والدارقطني، وعزو الحافظ لهما، وٕانما هو في رواية ابن سعد في 

  ).  ٩٨٥( ، ومسلم ) ١٥٠٨( رواه البخاري . صحيح - ١

  . ، وأيضا مسلم) ١٥٠٦( وهي عند البخاري  - ٢

  . كما كنت أخرجه أبدا، ما عشت: وفي لفظ له. قول أبي سعيد عند مسلم - ٣

  . جه أبدا، ما عشتكما كنت أخر : وفي لفظ له. قول أبي سعيد عند مسلم - ٤

  ).  ١٦١٨( سنن أبي داود  - ٥

وله في ذلك أوهام، كما وهم أيضا في بعض رجال هذا : قلت. صحيح على شرط البخاري: وقال الحاكم).  ٤٠٩/  ١( ، والحاكم ) ١٨٢٧( ، وابن ماجه ) ١٦٠٩( رواه أبو داود . حسن - ٦

  ". التهذيب"الحديث المعلق على 
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َعٌة يُِظلُهُم اَللُه ِيف ِظلِه يـَْوَم َال ِظل ِإال  {: قَالَ  �َعِن اَلنِيب  �َريـَْرَة َعْن َأِيب هُ  -٦٣١ َسبـْ
َوَرُجٌل َتَصدَق ِبَصَدَقٍة فََأْخَفاَها َحىت َال تـَْعَلَم ِمشَالُُه َما تـُْنِفُق  {: َفذََكَر اَحلَِْديَث َوِفيهِ   }.... ِظلهُ 

  .  )١(َفٌق َعَلْيِه  ُمتـ   }َميِيُنُه 

ُكل ِاْمرٍِئ ِيف ِظل   {: يـَُقولُ  �مسَِْعُت َرُسوَل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر  -٦٣٢
  .  )٢(َرَواُه اِْبُن ِحباَن َواْحلَاِكُم    }َصَدقَِتِه َحىت يـُْفَصَل بـَْنيَ اَلناِس 

َا ُمْسِلٍم َكَسا {: قَالَ  �َعِن اَلنِيب ، ي َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِ  -٦٣٣ ٣(  ]ُمْسِلًما  [  أَمي( 
َا ُمْسِلٍم َأْطَعَم ُمْسِلًما َعَلى ُجوٍع َأْطَعَمُه اَللُه ِمْن ، ثـَْوبًا َعَلى ُعْرٍي َكَساُه اَللُه ِمْن ُخْضِر َاْجلَنةِ  َوأَمي

َا ُمْسِلمٍ ، ِمثَاِر َاْجلَنةِ  ِحيِق اَْلَمْخُتوِم  َوأَميُه ِمْن اَلرَرَواُه أَبُو َداُوَد   }َسَقى ُمْسِلًما َعَلى َظَمٍإ َسَقاُه اَلل
  .  )٤(َوِيف ِإْسَناِدِه ِلٌني  

ٌر ِمَن اَْلَيِد اَلسْفَلى {: قَالَ  �َعِن اَلنِيب  �َوَعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم  -٦٣٤ ، اَْلَيُد اَْلُعْلَيا َخيـْ
ُر اَلصَدَقِة َعْن َظْهِر ِغًىن ، اْبَدْأ ِمبَْن تـَُعولُ وَ    }. َوَمْن َيْستَـْغِن يـُْغِنِه اَللهُ ، َوَمْن َيْستَـْعِفْف يُِعفُه اَللهُ ، َوَخيـْ

  .  )٥(َواللْفُظ لِْلُبَخارِي  ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ 

ُجْهُد : "قَالَ ؟ َأي اَلصَدقَِة أَْفَضلُ : اَللهِ  ِقيَل يَا َرُسولَ  {: قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٦٣٥
 َحُه اِْبُن ُخَزْميَةَ ، َوأَبُو َداُودَ ، َأْخَرَجُه َأْمحَدُ   }" َواْبَدْأ ِمبَْن تـَُعولُ ، اَْلُمِقلانَ ، َوَصحَواْحلَاِكُم  ، َواْبُن ِحب

)٦(  .  

                                                 
اإلمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، : سبعة يظلهم اهللا في ظله يوم ال ظل إال ظله: "، وهو بتمامه) ١٠٣١( ، ومسلم ) ٦٦٠( اري رواه البخ. صحيح - ١

دق أخفى حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر اهللا خاليا ففاضت إني أخاف اهللا، ورجل تص: ورجالن تحابا في اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال

  ". حتى ال تعلم يمينه ما تنفق شماله: "عند مسلم، فوقعت هكذا.." حتى ال تعلم"وانقلبت جملة . والسياق للبخاري". عيناه

فكان أبو الخير ال يخطئه : حتى يحكم بين الناس قال يزيد: أو قال: "وزادا معا" يفصل"بدل " يقضي: "، وعند ابن حبان) ٤١٦/  ١( ، والحاكم ) ١٣٢ - ١٣١/  ٥( رواه ابن حبان . صحيح - ٢

  . صحيح على شرط مسلم: وقال الحاكم". يوم ال يتصدق فيه بشيء ولو كعكة، ولو بصلة

  . ، وهي موجودة أيضا في المطبوع والشرح"السنن"سقطت من األصلين، واستدركتها من  - ٣

  . ، وللحديث طريق آخر ولكنه أضعف من طريق أبي داود) ١٦٨٢( رواه أبو داود . فضعي - ٤

  ).  ١٠٣٤( ، ومسلم ) ١٤٢٧( رواه البخاري . صحيح - ٥

  ).  ٤١٤/  ١( ، والحاكم ) ٣٣٣٥( ، وابن حبان ) ٢٤٤٤( ، وابن خزيمة ) ١٦٧٧( ، وأبو داود ) ٣٥٨/  ٢( رواه أحمد . صحيح - ٦
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ِعْنِدي ، يَا َرُسوَل اَللهِ : فـََقاَل َرُجلٌ " َتَصدُقوا "  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْنُه قَالَ  -٦٣٦
 )١("  َتَصدْق بِِه َعَلى َوَلِدَك : " قَالَ ، ِعْنِدي آَخرُ : قَالَ " َتَصدْق بِِه َعَلى نـَْفِسَك : " قَالَ ؟ ِديَنارٌ 
  }". أَْنَت أَْبَصُر : " قَالَ ، ي آَخرُ ِعْندِ : قَالَ " َتَصدْق بِِه َعَلى َخاِدِمَك : " قَالَ ، ِعْنِدي آَخرُ : قَالَ 

 َساِئياَن َواْحلَاِكُم  ، َرَواُه أَبُو َداُوَد َوالنَحُه اِْبُن ِحب٢(َوَصح(  .  

َها قَاَلتْ  -٦٣٧ ِإَذا أَنـَْفَقِت اَْلَمْرأَُة ِمْن َطَعاِم  { �قَاَل اَلنِيب : َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
َر ُمْفِسَدةٍ ، ابـَْيِتهَ  َولِْلَخازِِن ِمْثُل  )٣(َكاَن َهلَا َأْجُرَها ِمبَا أَنـَْفَقْت َولَِزْوِجَها َأْجرُُه ِمبَا اِْكَتَسَب  ، َغيـْ
  .  )٤(.  ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }َوَال يـَنـُْقُص بـَْعُضُهْم َأْجَر بـَْعٍض َشْيًئا ، َذِلكَ 

٦٣٨-  يَا : فـََقاَلتْ ، َجاَءْت زَيـَْنُب ِاْمَرأَُة اِْبِن َمْسُعودٍ  {: قَالَ  �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِي
فـََزَعَم اِْبُن ، فََأَرْدُت َأْن أََتَصدَق بِهِ ، وََكاَن ِعْنِدي ُحِلي ِيل ، ِإنَك أََمْرَت اَْليَـْوَم بِالصَدَقةِ ، َرُسوَل اَللهِ 

َزْوُجِك ، َصَدَق اِْبُن َمْسُعودٍ " �فـََقاَل اَلنِيب ، دْقُت بِِه َعَلْيِهمْ َمْسُعوٍد أَنُه َوَوَلُدُه َأَحق َمْن َتصَ 
  .  )٥(َرَواُه اَْلُبَخارِي    }". َوَوَلُدِك َأَحق َمْن َتَصدْقِت بِِه َعَلْيِهمْ 

ُهَما قَالَ  -٦٣٩ َزاُل اَلرُجُل َيْسَأُل اَلناَس َما يَـ  { �قَاَل اَلنِيب : َوَعِن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َحىت يَْأِيتَ يـَْوَم اَْلِقَياَمِة لَْيَس ِيف َوْجِهِه ُمْزَعُة حلٍَْم 

َا فَإِ ، َمْن َسَأَل اَلناَس أَْمَواَهلُْم َتَكثـًرا { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٦٤٠ من
  .  )٧(َرَواُه ُمْسِلٌم    }فـَْلَيْسَتِقل أَْو لَِيْسَتْكِثْر ، َيْسَأُل َمجًْرا

                                                 
  ". تصدق به على زوجتك: "قال. عندي آخر: قال: "المصادر زيادة وهيجاء في جميع  - ١

  ).  ٤١٥/  ١( ، والحاكم ) ٣٣٢٦( ، وابن حبان ) ٦٢/  ٥( ، والنسائي ) ١٦٩١( رواه أبو داود . حسن - ٢

  . كسب": الصحيحين " في  - ٣

  ).  ١٠٢٤( ، ومسلم ) ١٤٢٥( رواه البخاري . صحيح - ٤

فمر " أيها الناس تصدقوا : " خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: ، وأوله) ١٤٦٢( ي رواه البخار . صحيح - ٥

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب . رن اللعن وتكفرن العشيرتكث: " وبم ذلك يا رسول اهللا؟ قال: فقلن" يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار : " فمر على النساء، فقال

امرأة ابن : فقيل" الزيانب : أي: " فقال. هذه زينب! يا رسول اهللا: فقيل. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه". الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء 

  . الحديث… إنك أمرت ! يا بني اهللا : قالت. فأذن لها" ائذنوا لها . نعم: " قال. مسعود

  . القطعة: والمزعة)  ١٠٤) (  ١٠٤٠( ، ومسلم ) ١٤٧٤( رواه البخاري . صحيح - ٦

  ).  ١٠٤١( رواه مسلم . صحيح - ٧
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َلهُ  {: قَالَ  �َعِن اَلنِيب  �َوَعِن اَلزبـَْريِ ْبِن اَْلَعواِم  -٦٤١ فـََيْأِيت ، َألَْن يَْأُخَذ َأَحدُُكْم َحبـْ
ٌر َلُه ِمْن َأْن َيْسَأَل اَلناَس أَْعَطوُه أَْو ، فـََيُكف اَللُه َِا َوْجَههُ ، َهافـََيِبيعَ ، ِحبُْزَمِة َاحلََْطِب َعَلى َظْهرِهِ  َخيـْ

  .  )١(َرَواُه اَْلُبَخارِي    }َمنَـُعوُه 

 اَْلَمْسأََلُة َكد َيُكدِ َا اَلرُجلُ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َمسُرََة ْبِن ُجْنُدٍب  -٦٤٢
  .  )٢(َرَواُه اَلتـْرِمِذي َوَصحَحُه    }أَْو ِيف أَْمٍر َال بُد ِمْنُه ، ِإال َأْن َيْسَأَل اَلرُجُل ُسْلطَانًا، َوْجَههُ 

  بَاُب َقْسِم اَلصَدقَاِت   

  

٦٤٣-  ِه : قَالَ  �َعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِياَل { �قَاَل َرُسوُل اَلل َال حتَِل ِإال َدَقُة لَِغِينص
َها: ِخلَْمَسةٍ  أَْو ِمْسِكٍني ُتُصدَق ، َأْو َغاٍز ِيف َسِبيِل اَللهِ ، أَْو َغارِمٍ ، أَْو َرُجٍل ِاْشتَـرَاَها ِمبَالِهِ ، لَِعاِمٍل َعَليـْ

َها َها لَِغِين ، َعَلْيِه ِمنـْ َوأُِعل ، َوَصحَحُه َاْحلَاِكمُ ، ُن َماَجهْ َوابْ ، َوأَبُو َداُودَ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }فََأْهَدى ِمنـْ
ْرَساِل     .  )٣(بِاْإلِ

ثَاُه أَنـُهَما أَتـََيا َرُسوَل اَللِه  {؛ َوَعْن ُعبَـْيِد اَللِه ْبِن َعِدي ْبِن َاْخلَِيارِ  -٦٤٤ َرُجَلْنيِ َحد َأن� 
، َوَال َحظ ِفيَها لَِغِين ، ِإْن ِشْئُتَما: "فـََقالَ ، فـََرآُمهَا َجْلَدْينِ ، َبَصرَ َيْسَأَالنِِه ِمَن اَلصَدَقِة، فـََقلَب ِفيِهَما اَلْ 

  .  )٥(َوالنَساِئي  ، َوأَبُو َداُودَ  )٤(،  َرَواُه َأْمحَُد َوقـَواهُ   }". َوَال لَِقِوي ُمْكَتِسبٍ 

٦٤٥-  ِه قَ : قَالَ  �َوَعْن قَِبيَصَة ْبِن ُخمَارٍِق اَهلَِْالِيلاَل َرُسوُل اَلل� }  اَْلَمْسأََلَة َال حتَِل ِإن
ُمث ُميِْسَك، َوَرُجٌل َأَصابـَْتُه ، َفَحلْت لَُه اَْلَمْسأََلُة َحىت ُيِصيبَـَها، َرُجٌل َحتَمَل َمحَاَلةً : ِإال ِألََحِد َثَالثَةٍ 

َوَرُجٌل َأَصابـَْتُه فَاَقٌة َحىت ، َلُة َحىت ُيِصيَب ِقَواًما ِمْن َعْيشٍ َفَحلْت َلُه اَْلَمْسأَ ، ِاْجَتاَحْت َماَلهُ ، َجاِئَحةٌ 

                                                 
  ).  ١٤٧١( رواه البخاري . صحيح - ١

  . حسن صحيح: ، وقال) ٦٨١( رواه الترمذي . صحيح - ٢

 ١٦٣٥( ، وأبو داود ) ٢٥٧ - ٢٥٦/  ١" ( الموطأ"ورواه مرسال مالك في . موصوال)  ٤٠٧/  ١( ، والحاكم ) ١٨٤١( ، وابن ماجه ) ١٦٣٦( ، وأبو داود ) ٥٦/  ٣( رواه أحمد . حيحص -  ٣

  ". صححه جماعة": "التلخيص" باإلرسال، وخالفهم في ذلك الحاكم وغيره، بل قال الحافظ في -كأبي داود-، وغيرهما، ولذلك أعله بعضهم ) ١٦٣٥

  . نهامن الطبعات التي وقفت عليها من البلوغ بما فيها طبعة دار ابن كثير، وأيضا من الشرح، وهي موجودة في األصلين، وال يستقيم الكالم بدو " الواو"سقطت  - ٤

  ". ما أجوده من حديث : " عن اإلمام أحمد قوله)  ١٠٨/  ٣" ( التلخيص " نقل الحافظ في ، و ) ١٠٠ - ٩٩/  ٥( ، والنسائي ) ١٦٣٣( ، وأبو داود ) ٢٢٤/  ٤( رواه أحمد . صحيح - ٥
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َفَحلْت َلُه اَْلَمْسأََلُة َحىت ُيِصيَب ؛ َلَقْد َأَصاَبْت ُفَالنًا فَاَقةٌ : يـَُقوَم َثَالثٌَة ِمْن َذِوي احلَِْجى ِمْن َقوِمهِ 
  }ُسْحًتا  )١(  [َصاِحبُـَها  ]ْلَمْسأََلِة يَا قَِبيَصُة ُسْحٌت يَْأُكُلَها َفَما ِسَواُهن ِمَن اَ ، ِقَواًما ِمْن َعْيشٍ 

  .  )٢(َواْبُن ِحباَن  ، َواْبُن ُخَزْميَةَ ، َوأَبُو َداُودَ ، َرَواُه ُمْسِلمٌ 

ِإن اَلصَدقََة  { � قَاَل َرُسوُل اَللهِ : قَالَ  �َوَعْن َعْبِد اَْلُمطِلِب ْبِن رَبِيَعَة ْبِن َاْحلَاِرِث  -٦٤٦
َا ِهَي أَْوَساُخ اَلناِس ، َال تـَْنَبِغي ِآلِل ُحمَمدٍ  ٣(   }ِإمن(  .  

  .  )٤(َرَواُه ُمْسِلٌم    }َوِإنـَها َال حتَِل ِلُمَحمٍد َوَال آِل ُحمَمٍد  {: َوِيف رَِوايَةٍ 

 �ِإَىل اَلنِيب  �أَنَا َوُعْثَماُن ْبُن َعفاَن  َمَشْيتُ  {: قَالَ  �َوَعْن ُجبَـْريِ ْبِن ُمْطِعٍم  -٦٤٧
، َوَحنُْن َوُهْم ِمبَْنزَِلٍة َواِحَدةٍ ، أَْعطَْيَت َبِين اَْلُمطِلِب ِمْن ُمخُِس َخْيبَـَر َوتـَرَْكتَـَنا، يَا َرُسوَل اَللهِ : فـَُقْلَنا

َا بـَُنو اَْلُمطِلِب َوبَـ " �فـََقاَل َرُسوُل اَللِه  ُنو َهاِشٍم َشْيٌء َواِحدٌ ِإمن ."{    ٥(َرَواُه اَْلُبَخارِي(  .  

فـََقاَل ، بـََعَث َرُجًال َعَلى اَلصَدَقِة ِمْن َبِين َخمُْزومٍ  �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن َأِيب رَاِفٍع  -٦٤٨
َها، ِاْصَحْبِين : ِألَِيب رَاِفعٍ  : " فـََقالَ ، فَأَتَاُه َفَسأََلهُ . فََأْسأَلَهُ  �لنِيب َحىت آِيتَ اَ : قَالَ ، فَِإنَك ُتِصيُب ِمنـْ

َواْبُن ، َواْبُن ُخَزْميَةَ ، َوالثَالثَةُ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }". َوِإنا َال حتَِل لََنا اَلصَدَقُة ، َمْوَىل اَْلَقْوِم ِمْن أَنـُْفِسِهمْ 
  .  )٦(ِحباَن  

                                                 
  . سقطت من األصلين، واستدركتها من مصادر التخريج - ١

تحملت : عن قبيصة بن مخارق الهاللي، قال ، من طريق كنانة بن نعيم العدوي،) ١٦٨/  ٥( ، وابن حبان ) ٢٣٦١( ، وابن خزيمة ) ١٦٤٠( ، وأبو داود ) ١٠٤٤( رواه مسلم . صحيح - ٢

المال الذي يتحمله اإلنسان : أي: وتحمل حمالة. فذكره… إن المسألة ! يا قبيصة: " ثم قال: قال" فنأمر لك بها . أقم حتى تأتينا الصدقة: "فقال. حمالة، فأتيت النبي صلى اهللا عليه وسلم أسأله فيها

  . عن غيره

  . ، في حديث طويل) ١٦٧) (  ١٠٧٢( رواه مسلم . صحيح - ٣

  ).  ١٦٨/  ٧٥٤/  ٢( مسلم  - ٤

  ).  ٣١٤٠( رواه البخاري . صحيح - ٥

  ". حسن صحيح : " وقال الترمذي).  ١٢٤/  ٥( ، وابن حبان ) ٢٣٤٤( ، وابن خزيمة ) ٦٥٧( ، والترمذي ) ١٠٧/  ٥( ، والنسائي ) ١٦٥٠( ، وأبو داود ) ١٠/  ٦( رواه أحمد . صحيح - ٦

 ."  
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َكاَن يـُْعِطي ُعَمَر   �َأن َرُسوَل اَللِه  {؛ َعْن أَبِيهِ ، للِه ْبِن ُعَمرَ َوَعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد اَ  -٦٤٩
َوَما َجاَءَك ِمْن َهَذا ، أَْو َتَصدْق بِهِ ، ُخْذُه فـََتَموْلهُ : "فـَيَـُقولُ ، َأْعِطِه أَفْـَقَر ِمين : فـَيَـُقولُ ، اَْلَعطَاءَ 
ُر ُمْشِرٍف َوَال سَ ، اَْلَمالِ    .  )١(َرَواُه ُمْسِلٌم    }". َوَما َال َفَال تـُْتِبْعُه نـَْفَسكَ ، اِئٍل َفُخْذهُ َوأَْنَت َغيـْ

    

                                                 
  . غير متطلع إليه وال طامع فيه، وهو من اإلشراف: أي: وغير مشرف).  ١٠٤٥( رواه مسلم . صحيح - ١
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  اَلصَياِم ِكَتاُب 

  

َال تـََقدُموا َرَمَضاَن ِبَصْوِم يـَْوٍم َوَال  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٦٥٠
  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }فـَْلَيُصْمُه ، ُم َصْوًماِإال َرُجٌل َكاَن َيُصو ، يـَْوَمْنيِ 

َمْن َصاَم اَْليَـْوَم اَلِذي ُيَشك ِفيِه فـََقْد َعَصى أَبَا  {: قَالَ  �َوَعْن َعماِر ْبِن يَاِسٍر  -٦٥١
  .  )٢(َواْبُن ِحباَن  ، اِْبُن ُخَزْميَةَ َوَصحَحُه ، َوَوَصَلُه َاخلَْْمَسةُ ، َوذََكَرُه اَْلُبَخارِي تـَْعِليًقا  } �اَْلَقاِسِم 

ُهَما  -٦٥٢ ِإَذا  {: يـَُقولُ  �مسَِْعُت َرُسوَل اَللِه  :[قَاَل  ]َوَعِن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }فَِإْن ُغم َعَلْيُكْم فَاْقُدُروا َلُه ، َوِإَذا رَأَيـُْتُموُه فَأَْفِطُروا، رَأَيـُْتُموُه َفُصوُموا

  .  )٥(   }َثَالِثَني .  )٤(  [َلُه  ]فَِإْن أُْغِمَي َعَلْيُكْم فَاْقُدُروا  {: َوِلُمْسِلمٍ 

  

 َة َثَالِثَني  {: َولِْلُبَخارِي ٦(   }فََأْكِمُلوا اَْلِعد(  .  

  .  )٧(   }ْعَباَن َثَالِثَني فََأْكِمُلوا ِعدَة شَ  { �َوَلُه ِيف َحِديِث َأِيب ُهَريـَْرَة  -٦٥٣

ُهَما قَالَ  -٦٥٤ فََأْخبَـْرُت َرُسوَل اَللِه ، تـََراَءى اَلناُس اَهلَِْاللَ  {: َوَعِن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٨(َواْحلَاِكُم  ، ُن ِحبانَ َوَصحَحُه اِبْ ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }َوأََمَر اَلناَس ِبِصَياِمِه ، َفَصامَ ، َأين رَأَيـُْتهُ  �

                                                 
  . واللفظ لمسلم)  ١٠٨٢( ، ومسلم ) ١٩١٤( رواه البخاري . صحيح - ١

( ، وابن حبان ) ١٩١٤( ، وابن خزيمة ) ١٦٤٥( ، وابن ماجه ) ٦٨٦( ، والترمذي ) ١٥٣/  ٤( ، والنسائي ) ٢٣٣٤( ، ووصله أبو داود )فتح /  ١١٩/  ٤( علقه البخاري . صحيح -  ٢

والحديث لم : قلت". حسن صحيح : " وقال الترمذي. فذكره: فقال عمار. إني صائم: كلوا، فتنحى بعض القوم؛ فقال: كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية، فقال: من طريق صلة بن زفر قال)  ٣٥٧٧

  ". المسند " أجده في 

  ).  ٨) (  ١٠٨٠( ، ومسلم ) ١٩٠٠( رواه البخاري . صحيح - ٣

  . ساقطة من األصلين، واستدركها من الصحيح، وهي كذلك موجودة في المطبوع، وفي الشرح - ٤

  ).  ٤) (  ١٠٨٠( رواه مسلم . صحيح - ٥

  ).  ١٩٠٧( رواه البخاري . صحيح - ٦

  ).  ١٩٠٩( رواه البخاري . صحيح - ٧

  ).  ٤٢٣/  ١( ، والحاكم ) ٣٤٣٨( ، وابن حبان ) ٢٣٤٢( اود رواه أبو د. صحيح - ٨



ْحَكاِم بـُُلوُغ اَْلَمَراِم ِمْن َأِدلِة َاْألَ   

 135 

٦٥٥-  ِيبا َجاَء ِإَىل اَلنأَْعَرابِي ُهَما َأن ِإين رَأَْيُت  {: فـََقالَ  �َوَعِن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
" ؟ أََتْشَهُد َأن ُحمَمًدا َرُسوُل اَللهِ : " قَالَ . نـََعمْ : قَالَ " ؟ أََتْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإال اَللهُ : " فـََقالَ ، اَهلَِْاللَ 

َوَصحَحُه اِْبُن ، َرَواُه َاخلَْْمَسةُ   }" فََأذْن ِيف اَلناِس يَا ِبَالُل َأْن َيُصوُموا َغًدا: " قَالَ . نـََعمْ : قَالَ 
  .  )٢(َوَرجَح النَساِئي ِإْرَساَلُه   )١(َواْبُن ِحباَن  ، ُخَزْميَةَ 

َها -٦٥٦ َمْن ملَْ يـُبَـيِت اَلصَياَم  {: قَالَ  �َعِن اَلنِيب ، َوَعْن َحْفَصَة أُم اَْلُمْؤِمِنَني َرِضَي اَللُه َعنـْ
حَحُه َوصَ ، َوَماَل النَساِئي َواَلتـْرِمِذي ِإَىل تـَْرِجيِح َوْقِفهِ ، َرَواُه َاْخلَْمَسةُ   }قـَْبَل اَْلَفْجِر َفَال ِصَياَم لَُه 

  .  )٣(َمْرُفوًعا اِْبُن ُخَزْميََة َواْبُن ِحباَن  

 اَرُقْطِين ْيِل  {: َولِلد٤(   }َال ِصَياَم ِلَمْن َملْ يـَْفِرْضُه ِمَن اَلل(  .  

َها قَاَلتْ  -٦٥٧ َهْل "  :فـََقالَ . َذاَت يـَْومٍ  �َدَخَل َعَلي اَلنِيب  {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
، أُْهِدَي لََنا َحْيسٌ : فـَُقْلَنا، ُمث أَتَانَا يـَْوًما آَخرَ " فَِإين ِإًذا َصاِئٌم : " قَالَ . َال : قـُْلَنا" ؟ ِعْندَُكْم َشْيءٌ 

  .  )٥(َرَواُه ُمْسِلٌم    }فََأَكَل " فـََلَقْد َأْصَبْحُت َصاِئًما ، أَرِيِنيهِ : " فـََقالَ 

ُهَماَوَعْن َسْهِل ْبِن  -٦٥٨ َال يـََزاُل اَلناُس ِخبَْريٍ  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه ، َسْعٍد َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َما َعجُلوا اَْلِفْطَر 

                                                 
من طريق سماك بن حرب، ) موارد /  ٨٧٠( ، وابن حبان ) ١٩٢٣( ، وابن خزيمة ) ١٦٥٢( ، وابن ماجه ) ٦٩١( ، والترمذي ) ١٣٢/  ٤( ، والنسائي ) ٢٣٤٠( رواه أبو داود . ضعيف - ١

هذا الحديث والذي قبله ": تنبيه ". " المسند " والحديث لم أجده في : قلت. روايته عن عكرمة، وقد اختلف عليه فيه، فمرة موصوال، ومرة مرسالوسماك مضطرب في . عن عكرمة، عن ابن عباس

)  ١٦ -  ١٥( ص " بآداب وأحكام الصيام اإللمام " في إثبات دخول الشهر بشاهد واحد، وليس لهم حجة في ذلك، ولقد بينت ذلك في كتاب  -كالمذهب الحنبلي مثال- حجة لبعض المذاهب 

  . الطبعة األولى

  ". سننه " ، وهو قول الترمذي أيضا في ) ٤٤٣/  ٢" ( نصب الراية " نقله الزيلعي في  - ٢

عدا -، واللفظ للنسائي، وعن الباقين ) ١٩٣٣( مة ، وابن خزي) ٢٨٧/  ٦( ، وأحمد ) ١٧٠٠( ، وابن ماجه ) ٧٣٠( ، والترمذي ) ١٩٦/  ٤( ، والنسائي ) ٢٤٥٤( رواه أبو داود . صحيح - ٣

  . ذكر ما يقوي رفعه، وأيضا ذكر ما صححه مرفوعا" األصل " وأما ابن ماجه فلفظه كلفظ الدارقطني اآلتي، وفي . وهي أيضا رواية للنسائي" يبيت " بدل " يجمع "  -عدا ابن ماجه

  . ه أيضا كما سبق، وهو لفظ ابن ماج) ١٧٢/  ٢( رواه الدارقطني . صحيح - ٤

  ).  ١٧٠) (  ١١٥٤( رواه مسلم . صحيح - ٥

إلى قول النبي صلى اهللا عليه وسلم هذا، وٕالى فعل الناس اآلن، فإنهم قد ساروا على الحساب الفلكي وزادوا فيه  -رعاك اهللا-وانظر ).  ١٠٩٨( ، ومسلم ) ١٧٥٧( رواه البخاري . صحيح - ٦

تسمع منه ما هو بعيد تماما عن األدلة، بل  -وٕان كان ينتسب إلى العلم-يوم ال يكون إال بعد دخول الوقت الشرعي بحوالي عشر دقائق، وعندما تناقش بعضهم احتياطا، حتى إن إفطار الناس ال

في إفطاره على : بعصيانه في تأخير الفطر، والثانية: األولى. وترى التنطع، إذ قد يكون بعضهم في الصحراء ويبصر بعينيه غروب الشمس لكنه ال يفطر إال على المذياع، فيخالف الشرع مرتين

ذلك البدوي في الصحراء باإلفطار على الحساب الفلكي الذي ربما لم يسمع عنه ذلك البدوي  -من جملة من يلزمون-أذان في غير المكان الذي هو فيه، وأنا أعجب واهللا من هؤالء الذين يلزمون 
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٦٥٩-  ْرِمِذيِمْن َحِديِث َأِيب ُهَريـَْرَة : َولِلتـ�  ِيبُه  {: قَالَ  �َعِن اَلنأَ  �قَاَل اَلل َحب
  .  )١(   }ِعَباِدي ِإَيل أَْعَجُلُهْم ِفْطرًا 

َتَسحُروا فَِإن ِيف اَلسُحوِر بـَرََكًة  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  -٦٦٠
  .  )٢(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }

٦٦١-  يبَعِن اَ  �َوَعْن َسْلَماَن ْبِن َعاِمٍر اَلض ِيبِإَذا أَْفَطَر َأَحدُُكْم فـَْليُـْفِطْر  {: قَالَ  �لن
َوَصحَحُه اِْبُن ُخَزْميََة َواْبُن ، َرَواُه َاخلَْْمَسةُ   }فَِإنُه َطُهوٌر ، فَِإْن ملَْ جيَِْد فـَْليُـْفِطْر َعَلى َماءٍ ، َعَلى َمتْرٍ 

  .  )٣(ِحباَن َواْحلَاِكُم  

فـََقاَل َرُجٌل ِمَن ، َعِن اَْلِوَصالِ  �نـََهى َرُسوُل اَللِه  {: قَالَ  �َة َوَعْن َأِيب ُهَريـْرَ  -٦٦٢
". ِإين أَبِيُت ُيْطِعُمِين َريب َوَيْسِقيِين ؟ َوأَيُكْم ِمْثِلي: " قَالَ ؟ فَِإنَك يَا َرُسوَل اَللِه تـَُواِصلُ : اَْلُمْسِلِمنيَ 

َلْو تََأخَر اَهلَِْالُل : " فـََقالَ ، ُمث رَأَُوا اَهلَِْاللَ ، ُمث يـَْوًما، ْلِوَصاِل َواَصَل ِِْم يـَْوًمافـََلما أَبـَْوا َأْن يـَْنتَـُهوا َعِن اَ 
  .  )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َكاْلُمَنكِل َهلُْم ِحَني أَبـَْوا َأْن يـَْنتَـُهوا " َلزِْدُتُكْم 

فـََلْيَس ، َواجلَْْهلَ ، َمْن ملَْ َيدَْع قـَْوَل اَلزوِر َواْلَعَمَل بِهِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْنُه قَالَ  -٦٦٣
  .  )٥(َوأَبُو َداُوَد َواللْفُظ لَُه  ، َرَواُه اَْلُبَخارِي   }لِلِه َحاَجٌة ِيف َأْن َيدََع َطَعاَمُه َوَشَرابَُه 

                                                                                                                                                                  
متفق ". إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم: " ه الشريعة وبما يعرفه البدوي وغيره، أال وهو قوله صلى اهللا عليه وسلمأصال، وال يلزمونه بما جاءت ب

اإللمام " وانظر . واهللا المستعان. ن فيكفي أن تنظر إلى حالنا لتعلم أين نحنوعلى هذا كان فعل النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، ولذلك كانوا في خير عظيم، وأما نح. عليه

  ).  ٣٠و  ٢١( ص " بآداب وأحكام الصيام 

" ( المسند " تعليقه على  في -رحمه اهللا-وبينت هناك ما في كالم الشيخ أحمد شاكر )  ٣٣( للفريابي رقم " الصيام " وفي " األصل " وقد بينت علته في )  ٧٠٠( رواه الترمذي : ضعيف - ١

  . من وهم وتساهل)  ٢٣٢/  ١٢

  ).  ١٠٩٥( ، ومسلم ) ١٩٢٣( رواه البخاري . صحيح - ٢

وهو . ءما رأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم قط يصلي حتى يفطر، ولو على شربة ما: ، ولكن صح عن أنس رضي اهللا عنه، أنه قال) ٦٢( للفريابي " الصيام " وهو مخرج في . ضعيف - ٣

  ).  ٦٧( مخرج في نفس المصدر برقم 

  ).  ١١٠٣( ، ومسلم ) ١٩٦٥( روه البخاري . صحيح - ٤

" يدع حاجة أن : " ، ووهم الحافظ رحمه اهللا في نسبة هذا اللفظ ألبي داود دون البخاري؛ إذ هو لفظ البخاري حرفا حرفا سوى أنه قال) ٢٣٦٢( ، وأبو داود ) ٦٠٥٧( رواه البخاري . صحيح - ٥

  . واهللا أعلم. وما أظن الحافظ ذكر أبا داود وال عزه إليه إال من أجل هذا اللفظ" والجهل : " وأما أبو داود فليس عنده. وال أثر لذلك" في " بدون 
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َها قَاَلتْ  -٦٦٤ َويـَُباِشُر ، يـَُقبُل َوُهَو َصاِئمٌ  �َكاَن َرُسوُل اَللِه  {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
ْربِِه ، َوُهَو َصاِئمٌ    .  )١(َواللْفُظ ِلُمْسِلٍم  ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }َوَلِكنُه أَْمَلُكُكْم إلِِ

  .  )٢(   }ِيف َرَمَضاَن  {: َوزَاَد ِيف رَِوايَةٍ 

ُهَماَوَعِن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَ  -٦٦٥ َواْحَتَجَم َوُهَو ، ِاْحَتَجَم َوُهَو ُحمْرِمٌ  �َأن اَلنِيب  {؛ للُه َعنـْ
  .  )٣(َرَواُه اَْلُبَخارِي    }َصاِئٌم 

اِد ْبِن َأْوٍس  -٦٦٦ ِه  { �َوَعْن َشدَرُسوَل اَلل أََتى َعَلى َرُجٍل بِاْلَبِقيِع َوُهَو َحيَْتِجُم ِيف  �َأن
، َوَصحَحُه َأْمحَدُ ، َرَواُه َاْخلَْمَسُة ِإال اَلتـْرِمِذي   }"  [َواْلَمْحُجوُم  ]أَْفَطَر َاْحلَاِجُم : " فـََقالَ . َرَمَضانَ 

  .  )٤(َواْبُن ِحباَن  ، َواْبُن ُخَزْميَةَ 

َأن َجْعَفَر ْبَن َأِيب ؛ َأوُل َما ُكرَِهِت َاحلَِْجاَمُة لِلصاِئمِ  {: قَالَ  �َوَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  -٦٦٧
بـَْعُد ِيف  �ُمث َرخَص اَلنِيب ، "أَْفَطَر َهَذاِن : " فـََقالَ  �َفَمر بِِه اَلنِيب ، طَاِلٍب ِاْحَتَجَم َوُهَو َصاِئمٌ 

اَرُقْطِين   }وََكاَن أََنٌس َحيَْتِجُم َوُهَو َصاِئٌم ، َاحلَِْجاَمِة لِلصاِئمِ  اُه   َرَواُه اَلد٥(َوقـَو(  .  

َها -٦٦٨ َرَواُه   }َوُهَو َصاِئٌم ، اِْكَتَحَل ِيف َرَمَضانَ  �َأن اَلنِيب  {، َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٦(اِْبُن َماَجْه بِِإْسَناٍد َضِعيٍف  

 ْرِمِذيِفيِه َشْيٌء  : قَاَل اَلتـ ٧(َال َيِصح(  .  

                                                 
  ).  ٦٥( ، ) ١١٠٦( ، ومسلم ) ١٩٢٧( رواه البخاري . صحيح - ١

  ).  ٧١) (  ١١٠٦( مسلم  - ٢

  ).  ٧٣٧( وانظر رقم ". الحديث صحيح ال مرية فيه ): "  ١٧٨/  ٤" ( الفتح " وتكلم بعضهم في الحديث، لكن كما قال الحافظ في )  ١٩٣٨( رواه البخاري . صحيح - ٣

أ " وما بين الحاصرتين سقط من )  ٢١٩ - ٢١٨/  ٥( ، وابن حبان ) ٢٨٣/  ٥( ، وأحمد ) ١٦٨١( ، وابن ماجه ) ٣١٤٤" ( الكبرى " ، والنسائي في ) ٢٣٦٩( رواه أبو داود . صحيح - ٤

/ ق " ( التنقيح " قال الذهبي في ": تنبيه . " واهللا أعلم. وأما عزوه البن خزيمة فال أظنه إال وهما).  ٤٣٠/  ١" ( المستدرك " وتصحيح أحمد نقله الحاكم في . واهللا أعلم. ، وهذا من سهو الناسخ"

  ". بي صلى اهللا عليه وسلم كان يوم التاريخ المذكور في مكة، اللهم إال أن يريد بالبقيع السوق خطأ فاحش، فإن الن. بالبقيع: قوله): " أ /  ٨٩

  . وفي األصل ذكرت جماعة ممن أنكروا الحديث أحدهم الحافظ نفسه: قلت". كلهم ثقات، وال أعلم له علة : " وقال)  ٧/  ١٨٢/  ٢( رواه الدارقطني . منكر - ٥

  ).  ١٦٧٨(  رواه ابن ماجه. ضعيف - ٦

  ". ال يصح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم شيء ) "  ١٠٥/  ٣" ( السنن " وفي ". ال يصح في هذا الباب شيء : " والشرح" البلوغ " هكذا في األصلين، وفي المطبوع من  - ٧
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فََأَكَل أَْو ، َمْن َنِسَي َوُهَو َصاِئمٌ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �ِيب ُهَريـَْرَة َوَعْن أَ  -٦٦٩
َا َأْطَعَمُه اَللُه َوَسَقاُه ، فـَْليُِتم َصْوَمهُ ، َشِربَ  َفٌق َعَلْيِه    }فَِإمن١(ُمتـ(  .  

َوُهَو َصِحيٌح    } َقَضاَء َعَلْيِه َوَال َكفارََة َمْن أَْفَطَر ِيف َرَمَضاَن نَاِسًيا َفَال  {: َولِْلَحاِكمِ  -٦٧٠
)٢(  .  

َوَمْن ، َمْن َذَرَعُه اَْلَقْيُء َفَال َقَضاَء َعَلْيهِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة قَالَ  -٦٧١
  .  )٣(َرَواُه َاْخلَْمَسُة    }اْستَـَقاَء فـََعَلْيِه اَْلَقَضاُء 

 ٤(ُه َأْمحَُد  َوَأَعل(  .  

  اَرُقْطِين اُه اَلد٥(َوقـَو(  .  

ُهَما -٦٧٢ َخرََج َعاَم اَْلَفْتِح ِإَىل  �َأن َرُسوَل اَللِه  {؛ َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَللِه َرِضَي اَللُه َعنـْ
َحىت ، ُمث َدَعا ِبَقَدٍح ِمْن َماٍء فـََرفـََعهُ ، اَلناسُ  َفَصامَ ، َفَصاَم َحىت بـََلَغ ُكرَاَع اْلَغِميمِ ، َمكَة ِيف َرَمَضانَ 
، أُولَِئَك اَْلُعَصاةُ : "قَالَ . ِإن بـَْعَض اَلناِس َقْد َصامَ : َفِقيَل َلُه بـَْعَد َذِلكَ ، ُمث َشِربَ ، َنَظَر اَلناُس ِإلَْيهِ 
  .  )٦(   }" أُولَِئَك اَْلُعَصاةُ 

َا يـَْنظُُروَن ِفيَما فـََعْلَت، َفَدَعا ، ِإن اَلناَس َقْد َشق َعَلْيِهُم اَلصَيامُ : َلهُ َفِقيَل  {: َوِيف َلْفظٍ  َوِإمن
  .  )٧(َرَواُه ُمْسِلٌم    }ِبَقَدٍح ِمْن َماٍء بـَْعَد اَْلَعْصِر، َفَشِرَب 

                                                 
  . ، واللفظ لمسلم) ١١٥٥( ، ومسلم ) ١٩٣٣( رواه البخاري . صحيح - ١

)  ١٩٩٠( وقد فات الحافظ أن ينسب الحديث لمن هو أعلى من الحاكم كابن خزيمة مثال . إذ في سنده محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث)  ٤٣٠/  ١( رواه الحاكم . حسن - ٢

  . وغيره

  ).  ٤٩٨/  ٢(  ، وأحمد) ١٦٧٦( ، وابن ماجه ) ٧٢٠( ، والترمذي ) ٢١٥/  ٢" ( الكبرى " ، والنسائي في ) ٢٣٨٠( رواه أبو داود . صحيح - ٣

وأعله أيضا : قلت". يريد أن الحديث غير محفوظ : قلت: " فقال الخطابي". ليس من ذا شيء : سمعت أحمد بن حنبل يقول: قال أبو داود): "  ٢١٩/  ٤" ( السنن الكبرى " قال البيهقي في  - ٤

  . باألصل أيضا غير اإلمام أحمد وما ذلك إال لظنهم تفرد أحد رواته وليس كذلك كما هو مبين

  ". رواته كلهم ثقات ): "  ١٨٤/  ٢" ( السنن " إذا قال في  - ٥

  ).  ٩٠) (  ١١١٤( رواه مسلم . صحيح - ٦

  . ، وٕانما هو من أوهام الحافظ رحمه اهللا"الصحيح "ليس في " فشرب: " ، ولكن لفظ) ٩١) (  ١١١٤" ( مسلم " وهذه الرواية في . حسن - ٧
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َأِجُد ِيب قـُوًة ! يَا َرُسوَل اَللهِ  {: ُه قَالَ أَن ؛ َوَعْن َمحَْزَة ْبِن َعْمٍرو اْألَْسَلِمي ِرَضى اَللُه َعْنهُ  -٦٧٣
َفَمْن َأَخَذ ، ِهَي ُرْخَصٌة ِمَن اَللهِ "  �فـََقاَل َرُسوُل اَللِه ؟ فـََهْل َعَلي ُجَناحٌ ، َعَلى اَلصَياِم ِيف اَلسَفرِ 

  .  )١(َرَواُه ُمْسِلٌم    }" َوَمْن َأَحب َأْن َيُصوَم َفَال ُجَناَح َعَلْيِه ، َِا َفَحَسنٌ 

   )٢(   }َأن َمحَْزَة ْبَن َعْمرٍو َسَأَل  {؛ ِمْن َحِديِث َعاِئَشةَ " اَْلُمتـَفِقِ◌ " َوَأْصُلُه ِيف  -٦٧٤

ُهَما-َوَعِن اِْبِن َعباٍس  -٦٧٥  َوُيْطِعمَ ، ُرخَص لِلشْيِخ اَْلَكِبِري َأْن يـُْفِطرَ  {: قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
اَرُقْطِين   }َوَال َقَضاَء َعَلْيِه ، َعْن ُكل يـَْوٍم ِمْسِكيًنا َحاُه  ، َواْحلَاِكمُ ، َرَواُه اَلد٣(َوَصح(  .  

. َهَلْكُت يَا َرُسوَل اَللهِ : فـََقالَ  �َجاَء َرُجٌل ِإَىل اَلنِيب  {: قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٦٧٦
" ؟ َهْل جتَُِد َما تـَْعِتُق َرقـََبةً : " َوقـَْعُت َعَلى ِاْمَرَأِيت ِيف َرَمَضاَن، فـََقالَ : قَالَ " ؟ َك َوَما َأْهَلكَ : " قَالَ 
فـََهْل جتَُِد َما ُتْطِعُم : " قَالَ . َال : قَالَ " ؟ فـََهْل َتْسَتِطيُع َأْن َتُصوَم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْنيِ : " قَالَ . َال : قَالَ 

، "َتَصدْق ََِذا : " فـََقالَ . ِبَعَرٍق ِفيِه َمتْرٌ  �فَُأِيت اَلنِيب ، ُمث َجَلسَ ، َال : قَالَ " ؟ ِستَني ِمْسِكيًنا
َها أَْهُل بـَْيٍت َأْحَوُج ِإلَْيِه ِمنا؟ َأَعَلى أَفْـَقَر ِمنا: فـََقالَ  َحىت َبَدْت  �َفَضِحَك اَلنِيب ، َفَما بـَْنيَ َالبـَتَـيـْ

 َعةُ   }" اْذَهْب فََأْطِعْمُه َأْهَلَك : " قَالَ أَنـَْيابُُه، ُمث   .  )٤(َواللْفُظ ِلُمْسِلٍم  ، َرَواُه اَلسبـْ

ُهَما  -٦٧٨ ٦٧٧ َكاَن ُيْصِبُح ُجنًُبا ِمْن   �َأن اَلنِيب  {َوَعْن َعاِئَشَة َوأُم َسَلَمَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }ُمث يـَْغَتِسُل َوَيُصوُم ، ِمجَاعٍ 

َال يـَْقِضي   [َو  ]: زَاَد ُمْسِلٌم ِيف َحِديِث أُم َسَلَمةَ 
)٦(  .  

                                                 
  ).  ١٠٧) (  ١١٢١( رواه مسلم . صحيح - ١

  ". إن شئت فصم، وٕان شئت فافطر : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال: وتمامه)  ٧٨٩/  ٢( ، ومسلم )فتح /  ١٧٩/  ٤( رواه البخاري . صحيح - ٢

  . حديث صحيح على شرط البخاري: وقال الحاكم. سناد صحيحوهذا اإل: ، وقال الدارقطني) ٤٤٠/  ١( ، والحاكم ) ٦/  ٢٠٥/  ٢( رواه الدارقطني . صحيح - ٣

/  ٢( ، وأحمد ) ١٦٧١( ، وابن ماجه ) ٧٢٤( ، والترمذي ) ٢١٣ - ٢١٢/  ٢" ( الكبرى " ، والنسائي في ) ٢٣٩٠( ، وأبو داود ) ١١١١( ، ومسلم ) ١٩٣٦( رواه البخاري . صحيح - ٤

  ).  ٥١٦و  ٢٨١و  ٢٤١و  ٢٠٨

فلفظ البخاري؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من : ، ولقد ساق الحافظ الحديث بالمعنى، وٕاال) ١١٠٩( ، ومسلم )فتح /  ١٤٣/  ٤( لبخاري رواه ا. صحيح - ٥

  . كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم، ثم يصوم: وأما لفظ مسلم. أهله، ثم يغتسل ويصوم

  ". أ " والزيادة سقطت من ).  ٧٧/  ٧٨٠/  ٢( سلم م - ٦
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َها -٦٧٩ َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصَياٌم َصاَم  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه ؛ َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )١( ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }َعْنُه َولِيُه 

  َصْوُم اَلتَطوِع َوَما َُِي َعْن َصْوِمِه بَاُب   

  

٦٨٠-  ِه  { �َعْن َأِيب قـََتاَدَة اَْألَْنَصارِيَرُسوَل اَلل قَالَ . ُسِئَل َعْن َصْوِم يـَْوِم َعَرَفةَ  �َأن " :
" ُيَكفُر اَلسَنَة اَْلَماِضَيَة : " قَالَ . يـَْوِم َعاُشورَاءَ  َوُسِئَل َعْن ِصَيامِ ، "ُيَكفُر اَلسَنَة اَْلَماِضَيَة َواْلَباِقَيَة 

َرَواُه   }" أَْو أُْنزَِل َعَلي ِفيِه ، َوبُِعْثُت ِفيهِ ، َذاَك يـَْوٌم ُوِلْدُت ِفيهِ : " قَالَ ، َوُسِئَل َعْن َصْوِم يـَْوِم َاِالثـْنَـْنيِ 
  .  )٢(ُمْسِلٌم  

ُمث أَتْـبَـَعُه ، َمْن َصاَم َرَمَضانَ  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  �ْنَصارِي َوَعْن َأِيب أَيوَب اَْألَ  -٦٨١
ْهِر  اٍل َكاَن َكِصَياِم اَلدا ِمْن َشو٣(َرَواُه ُمْسِلٌم    }ِست(  .  

٦٨٢-  ِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِيَيُصوُم يـَْوًما ِيف َما ِمْن َعْبٍد  { �قَاَل َرُسوُل اَلل
َواللْفُظ ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }اَلناَر َسْبِعَني َخرِيًفا  )٤(َسِبيِل اَللِه ِإال بَاَعَد اَللُه ِبَذِلَك اَْليَـْوِم َعْن َوْجِهِه  

  .  )٥(ِلُمْسِلٍم  

َها قَاَلتْ  -٦٨٣ َيُصوُم َحىت نـَُقوَل َال  �للِه َكاَن َرُسوُل اَ   {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
ِاْسَتْكَمَل ِصَياَم َشْهٍر َقط ِإال  �َوَما رَأَْيُت َرُسوَل اَللِه ، َويـُْفِطُر َحىت نـَُقوَل َال َيُصومُ ، يـُْفِطرُ 

  .  )٦(ِه، َواللْفُظ ِلُمْسِلٍم  ُمتـَفٌق َعَليْ   }َوَما رَأَيـُْتُه ِيف َشْهٍر َأْكثـََر ِمْنُه ِصَياًما ِيف َشْعَباَن ، َرَمَضانَ 

                                                 
الطبعة " اإللمام بآداب وأحكام الصيام " الصوم الذي في هذا الحديث هو صوم النذر فقط، كما كنت بينت ذلك في كتابي ": تنبيه ). "  ١١٤٧( ومسلم )  ١٩٥٢( رواه البخاري . صحيح - ١

  ).  ٦٦ - ٦٥( األولى ص 

  . ، وساقه الحافظ بتقديم وتأخير) ١٩٧) (  ١١٦٢(  رواه مسلم. صحيح - ٢

  ).  ١١٦٤( رواه مسلم . صحيح - ٣

  ". وجهه عنه : " في مسلم وأيضا البخاري - ٤

  ).  ١١٥٣( ، ومسلم ) ٢٨٤٠( رواه البخاري . صحيح - ٥

  ).  ١٧٥) (  ١١٥٦( ، ومسلم ) ١٩٦٩( رواه البخاري . صحيح - ٦
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٦٨٤-  ِه  {: قَالَ  �َوَعْن َأِيب َذرامٍ  �أََمَرنَا َرُسوُل اَللْهِر َثَالثََة أَيَثَالَث : َأْن َنُصوَم ِمْن اَلش
  .  )١(َحُه اِْبُن ِحباَن  َوَصح ، َواَلتـْرِمِذي ، َرَواُه النَساِئي   }َوأَْرَبَع َعْشَرَة َوَمخَْس َعْشَرَة ، َعْشَرةَ 

َال حيَِل لِْلَمْرأَِة َأْن َتُصوَم َوَزْوُجَها  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٦٨٥
  .  )٢(َواللْفُظ لِْلُبَخارِي  ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }َشاِهٌد ِإال بِِإْذنِِه 

  

َر َرَمَضاَن غَ  {: َوزَاَد أَبُو َداُودَ    .  )٣(   }يـْ

٦٨٦-  ِه  { �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِيَرُسوَل اَلل يـَْوِم اَْلِفْطِر : نـََهى َعْن ِصَياِم يـَْوَمْنيِ  �َأن
  .  )٤(ُمتـَفٌق َعلَْيِه    }َويـَْوِم اَلنْحِر 

٦٨٧-  ِه قَاَل َرُسوُل اَ : قَالَ  �َوَعْن نـُبَـْيَشَة اَْهلَُذِيلاُم َأْكٍل َوُشْربٍ  { �للْشرِيِق أَياُم اَلتأَي ،
  .  )٥(َرَواُه ُمْسِلٌم    } �َوذِْكٍر لِلِه 

ُهْم قَاَال  -٦٨٨ ملَْ يـَُرخْص ِيف أَياِم اَلتْشرِيِق َأْن ُيَصْمَن  {: َوَعْن َعاِئَشَة َواْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٦(َرَواُه اَْلُبَخارِي    }ِد اَْهلَْدَي ِإال ِلَمْن ملَْ جيَِ 

َلَة َاجلُُْمَعِة ِبِقَياٍم ِمْن بـَْنيِ  {: قَالَ  �َعِن اَلنِيب  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -٦٨٩ َال َختَْتصوا لَيـْ
  }ِإال َأْن َيُكوَن ِيف َصْوٍم َيُصوُمُه َأَحدُُكْم ، َوَال َختَْتصوا يـَْوَم َاجلُُْمَعِة ِبِصَياٍم ِمْن بـَْنيِ اَْألَيامِ ، اَللَياِيل 

  .  )٧(َرَواُه ُمْسِلٌم  
                                                 

  ". هذا حديث حسن : " ، وقال الترمذي) ٣٦٤٨و  ٣٦٤٧( ، وابن حبان ) ٧٦١( ، والترمذي ) ٢٢٢ / ٤( رواه النسائي . حسن - ١

… : " ومثله لمسلم إال أنه قال". وال تأذن في بيته إال بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره : " ، وزاد البخاري) ١٠٢٦( ، ومسلم ) ٥١٩٥( رواه البخاري . صحيح - ٢

  ". من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له 

  . وٕاسنادها صحيح)  ٢٤٥٨( السنن  - ٣

  . واللفظ لمسلم)  ١٤١/  ٨٠٠/  ٢( ، ومسلم ) ١٩٩١( رواه البخاري . صحيح - ٤

  ". عز وجل : " ، وليس فيه لفظ) ١١٤١( رواه مسلم . صحيح - ٥

  ). فتح /  ٢٤٢/  ٤( رواه البخاري . صحيح - ٦

بإثبات التاء في األول، وحذفها في " مسلم " في الموضعين بدون التاء، والذي في " تختصوا ": " أ " وفي ". تختصوا " ووقع هكذا باألصل في الموضعين )  ١١٤٤( رواه مسلم . صحيح - ٧

  . الثاني
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ِإال ، َال َيُصوَمن َأَحدُُكْم يـَْوَم َاجلُُْمَعةِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٦٩٠
َلهُ    .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }أَْو يـَْوًما بـَْعَدُه ، َأْن َيُصوَم يـَْوًما قـَبـْ

  }ِإَذا اِنـَْتَصَف َشْعَباَن َفَال َتُصوُموا  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -٦٩١
  .  )٢(َواْستَـْنَكَرُه َأْمحَُد  ، َرَواُه َاخلَْْمَسةُ 

َال َتُصوُموا يـَْوَم  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  َوَعِن اَلصماِء بِْنِت ُبْسٍر َرِضَي اَللُه َعنـَْها -٦٩٢
  }أَْو ُعوَد َشَجَرٍة فـَْلَيْمُضْغَها ، فَِإْن ملَْ جيَِْد َأَحدُُكْم ِإال ِحلَاَء ِعَنبٍ ، ِإال ِفيَما اِفْـُرتَِض َعَلْيُكمْ ، اَلسْبتِ 

  .  )٣(ْضَطِرٌب  ِإال أَنُه مُ ، َورَِجالُُه ثَِقاتٌ ، َرَواُه َاخلَْْمَسةُ 

  .  )٤(َوَقْد أَْنَكَرُه َماِلٌك  

  .  )٥(ُهَو َمْنُسوٌخ  : َوقَاَل أَبُو َداُودَ 

َكاَن َأْكثـََر َما َيُصوُم ِمَن َاْألَياِم   �َأن َرُسوَل اَللِه  {؛ َوَعْن أُم َسَلَمَة َرِضَي اَللُه َعنـَْها -٦٩٣
  }" َوأَنَا أُرِيُد َأْن ُأَخالَِفُهْم ، ِإنـُهَما يـَْوَما ِعيٍد لِْلُمْشرِِكنيَ : " وََكاَن يـَُقولُ ، َحدِ َويـَْوُم َاْألَ ، يـَْوُم اَلسْبتِ 

 َساِئيَحُه اِْبُن ُخَزْميَةَ ، َأْخَرَجُه الن٦(َوَهَذا َلْفظُُه  ، َوَصح(  .  

                                                 
  . ، وتصرف الحافظ في بعض ألفاظه) ١٤٧) (  ١١٤٤( ، ومسلم ) ١٩٨٥( رواه البخاري . صحيح - ١

حسن صحيح : وقال الترمذي. ، واللفظ ألبي داود) ٤٤٢/  ٢( ، وأحمد ) ١٦٥١( ، وابن ماجه ) ٧٣٨( ، والترمذي ) ١٧٢/  ٢" ( الكبرى " ، والنسائي في ) ٢٣٣٧( رواه أبو داود . حسن - ٢

 ."  

وأما : قلت". حديث حسن : " وقال الترمذي).  ٣٦٨/  ٦( ، وأحمد ) ١٧٢٦( ، وابن ماجه ) ٧٤٤( ، والترمذي ) ١٤٣/  ٢" ( الكبرى " ، والنسائي في ) ٢٤٢١( رواه أبو داود . صحيح - ٣

وهو : واآلخر. الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة، ال يمكن بسبب التساوي ترجيح وجه على وجه: أحدهما. االضطراب عند أهل العلم على نوعين: " إعالله باالضطراب فال يسلم به؛ ألنه

وأما اآلخر فينظر للراجح من تلك الوجوه، ثم يحكم عليه بما يستحقه من نقد، وحديثنا من . ما كانت وجوه االضطراب فيه متباينة بحيث يمكن الترجيح بينها، فالنوع األول هو الذي يعل به الحديث

  . وانظر تمام البحث هناك. خ القدموهو كالم إمام راس)  ١١٩/  ٤" ( اإلرواء " في  - حفظه اهللا-قاله شيخي ". هذا النوع 

  ". هذا كذب : " قال مالك):  ٣٢١/  ٢" ( السنن " قال أبو داود في  - ٤

ن كونه صلى وادعى أبو داود أن هذا منسوخ، وال يتبين وجه النسخ فيه، ويمكن أن يكون أخذه م): "  ٢١٧ - ٢١٦/  ٢" ( التلخيص " وقال الحافظ في . عقب الحديث" السنن " قوله في  - ٥

فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة األولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية، وهذه صورة " خالفوهم : " اهللا عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول األمر، ثم في آخر أمره قال

  ". واهللا أعلم . النسخ

  . وفي سنده مجهوالن)  ٢١٦٧( ، وابن خزيمة ) ١٤٦/  ٢" ( الكبرى " رواه النسائي في . ضعيف - ٦
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َرَواُه َاْخلَْمَسُة   }ِم يـَْوِم َعَرَفَة ِبَعَرَفَة نـََهى َعْن َصوْ  { �َأن اَلنِيب  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٦٩٤
 ْرِمِذيَر اَلتـ   .  )١(َواْستَـْنَكَرُه اْلُعَقْيِلي  ، َواْحلَاِكمُ ، َوَصحَحُه اِْبُن ُخَزْميَةَ ، َغيـْ

ُهَما قَالَ  -٦٩٥ َال َصاَم َمْن  { �ِه قَاَل َرُسوُل اَلل : َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َعْمرٍِو َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٢(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َصاَم َاْألََبَد 

  .  )٣(   }َال َصاَم َوَال أَْفَطَر  {: َوِلُمْسِلٍم َعْن َأِيب قـََتاَدَة بَِلْفظِ  -٦٩٦

  َاِالْعِتَكاِف َوِقَياِم َرَمَضاَن بَاُب   

  

ُغِفَر ، َمْن قَاَم َرَمَضاَن ِإميَانًا َواْحِتَسابًا {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  �َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٦٩٧
  .  )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َلُه َما تـََقدَم ِمْن َذنِْبِه 

َها قَاَلتْ  -٦٩٨ : َأيْ -ِإَذا َدَخَل اَْلَعْشُر  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
َزرَهُ  -ِخُري ِمْن َرَمَضانَ اَْلَعْشُر َاْألَ  َلهُ ، َشد ِمئـْ   .  )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َوأَيـَْقَظ َأْهَلُه ، َوَأْحَيا لَيـْ

ُمث ، َحىت تـََوفاُه اَللهُ ، َكاَن يـَْعَتِكُف اَْلَعْشَر َاْألََواِخَر ِمْن َرَمَضانَ   �َأن اَلنِيب  {: َوَعنـَْها -٦٩٩
  .  )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }اُجُه ِمْن بـَْعِدِه اْعَتَكَف أَْزوَ 

َها قَاَلتْ  -٧٠٠ ُمث َدَخَل ، ِإَذا أَرَاَد َأْن يـَْعَتِكَف َصلى اَْلَفْجرَ  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: َوَعنـْ
  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }ُمْعَتَكَفُه 

                                                 
" وقال العقيلي في ).  ٤٣٤/  ١( ، والحاكم ) ٢١٠١( ، وابن خزيمة ) ٤٤٦و  ٣٠٤/  ٢( ، وأحمد ) ١٧٣٢( ، وابن ماجه ) ٢٥٢/  ٣( ، والنسائي ) ٢٤٤٠( رواه أبو داود . ضعيف - ١

ال يتابع عليه، وقد روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة، وال يصح عنه أنه : " د رواه الحديثفي ترجمة حوشب بن عقيل أح)  ٢٩٨/  ١" ( الضعفاء الكبير 

  ". نهى عن صومه 

  ).  ١٨٧و  ١٨٦) (  ١١٥٩( ، ومسلم ) ١٩٧٧( رواه البخاري . صحيح - ٢

  . وهو إحدى روايات الحديث السابق)  ١١٦٢( رواه مسلم . صحيح - ٣

  ).  ٧٥٩( ، ومسلم ) ٢٠٠٩( رواه البخاري . صحيح - ٤

  . فهي من قول الحافظ رحمه اهللا". العشر األخيرة من رمضان : أي: " وقوله. في العبادة: أي: قلت". وجد : " ، وزاد مسلم) ١١٧٤( ، ومسلم ) ٢٠٢٤( رواه البخاري . صحيح - ٥

  ).  ٥) (  ١١٧٢( ، ومسلم ) ٢٠٢٥( رواه البخاري . صحيح - ٦
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َها قَاَلتْ  -٧٠١  - َوُهَو ِيف اَْلَمْسِجدِ -لَُيْدِخُل َعَلي رَْأَسُه  �ِه ِإْن َكاَن َرُسوُل اَلل  {: َوَعنـْ
ُلهُ  ِحلَاَجةٍ ، فَأَُرج َفٌق َعَلْيهِ   }ِإَذا َكاَن ُمْعَتِكًفا ، وََكاَن َال َيْدُخُل اَْلبَـْيَت ِإالُمتـ ،  ْفُظ لِْلُبَخارِي٢(َوالل( 

 .  

َها قَاَلتْ  -٧٠٢ َوَال َميَس ، َوَال َيْشَهَد ِجَنازَةً ، ْعَتِكِف َأْن َال يـَُعوَد َمرِيًضااَلسنُة َعَلى اَْلمُ  {: َوَعنـْ
َوَال اْعِتَكاَف ِإال ِبَصْوٍم َوَال اْعِتَكاَف ، ِإال ِلَما َال بُد لَُه ِمْنهُ ، َوَال َخيْرَُج ِحلَاَجةٍ ، َوَال يـَُباِشَرَها، اْمَرأَةً 

  .  )٣(ِإال َأن اَلراِجَح َوْقُف آِخرِِه  ، َوَال بَْأَس بِرَِجالِهِ ، ُه أَبُو َداُودَ َرَوا  }ِإال ِيف َمْسِجٍد َجاِمٍع 

ُهَما -٧٠٣ لَْيَس َعَلى اَْلُمْعَتِكِف ِصَياٌم  {: قَالَ  �َأن اَلنِيب ؛ َوَعْن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
اَرُقْطِين َواْحلَاِكمُ َروَ   }ِإال َأْن َجيَْعَلُه َعَلى نـَْفِسِه  اِجُح َوقْـُفُه أَْيًضا  ، اُه اَلد٤(َوالر(  .  

ُهَما -٧٠٤ َلَة اَْلَقْدِر  �َأن رَِجاًال ِمْن َأْصَحاِب اَلنِيب  {: َوَعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ أُُروا لَيـْ
ُرْؤيَاُكْم َقْد تـََواطََأْت ِيف اَلسْبِع  )٥(أََرى  " �َرُسوُل اَللِه  فـََقالَ ، ِيف اَلسْبِع اَْألََواِخرِ ، ِيف اَْلَمَنامِ 
  .  )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َفَمْن َكاَن ُمَتَحريـََها فـَْلَيَتَحرَها ِيف اَلسْبِع اَْألََواِخِر ، َاْألََواِخرِ 

ُهَماَوَعْن ُمَعاِويََة ْبَن َأِيب ُسْفَياَن َرِضَي اَللُه  -٧٠٥ َلِة اْلَقْدرِ  �َعْن اَلنِيب ، َعنـْ  {: قَاَل ِيف لَيـْ
َلُة َسْبٍع َوِعْشرِيَن    .  )٧(َوالراِجُح َوقْـُفُه  ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }لَيـْ

  .  )٨("  فـَْتِح اَْلَبارِي " َوَقْد ِاْخُتِلَف ِيف تـَْعِييِنَها َعَلى أَْربَِعَني قـَْوًال أَْوَرْدتـَُها ِيف 

                                                                                                                                                                  
كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يعتكف في العشر األواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، : " واللفظ لمسلم، وأما لفظ البخاري فهو)  ١١٧٣( ، ومسلم ) ٢٠٣٣( رواه البخاري . صحيح - ١

  ". فيصلي الصبح، ثم يدخله 

إذ اللفظ المذكور " واللفظ لمسلم : " ال قيمة له، وٕان كان ال بد منه فصوابه أن يقول" واللفظ للبخاري : " مع مراعاة أن قول الحافظ ) ٧) (  ٢٩٧( ، ومسلم ) ٢٠٢٩( رواه البخاري . صحيح - ٢

  !. وال أظن أن مثل هذا الخالف مدعاة للتفريق بين اللفظين" علي : " وهو لفظ البخاري أيضا عدا قولها. هو لفظ مسلم حرفا حرفا

  ". األصل " وأعل بما ال يقدح كما تجده في )  ٢٤٧٣( أبو داود  رواه. حسن - ٣

  ).  ٤٣٩/  ١( ، والحاكم ) ٣/  ١٩٩/  ٢( رواه الدارقطني . ضعيف - ٤

  . أعلم: وضبطها آخرون بالفتح، والمعنى. أظن: ضبطها بعضهم بضم الهمزة، والمعنى - ٥

  ).  ١١٦٥( ، ومسلم ) ٢٠١٥( رواه البخاري . صحيح - ٦

  ". باألصل " مرفوعا، وله ما يشهد له كما هو مذكور )  ١٣٨٦( رواه أبو داود . صحيح - ٧

  ". وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر األخير، وأنها تنتقل، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين : " ثم قال. فقد ذكر ستا وأربعين قوال)  ٢٦٦ - ٢٦٣/  ٤" ( فتح الباري " انظر  - ٨
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َها قَاَلتْ  -٧٠٦ أَرَأَْيَت ِإْن َعِلْمُت َأي : قـُْلُت يَا َرُسوَل اَللِه  {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
َلُة اَْلَقْدرِ  َلٍة لَيـْ ُه َرَوا  }" اَللُهم ِإنَك َعُفو حتُِب اَْلَعْفَو فَاْعُف َعين : ُقوِيل : " قَالَ ؟ َما أَُقوُل ِفيَها، لَيـْ

َر َأِيب َداُودَ ، َاْخلَْمَسةُ    .  )١(َواْحلَاِكُم  ، َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي ، َغيـْ

٧٠٧-  ِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِيِإَىل  {:  �قَاَل َرُسوُل اَلل َحاُل ِإالاَلر َال ُتَشد
  .  )٢(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َواْلَمْسِجِد َاْألَْقَصى ، ِجِدي َهَذاَوَمسْ ، اَْلَمْسِجِد َاْحلَرَامِ : َثَالثَِة َمَساِجدَ 

    

                                                 
  . حسن صحيح: وقال الترمذي).  ٥٣٠/  ١( ، والحاكم ) ١٧١/  ٦( ، وأحمد ) ٣٨٥٠( ، وابن ماجه ) ٣٥١٣( ، والترمذي ) ٨٧٢" ( عمل اليوم والليلة " رواه النسائي في . صحيح - ١

  ).  ٤١٥/  ٩٧٦ - ٩٧٥/  ٢( ، ومسلم ) ١١٩٧( رواه البخاري . صحيح - ٢
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 ِكَتاُب اَْلَحج  

  َفْضِلِه َوبـََياِن َمْن فُِرَض َعَلْيِه بَاُب 

  

، نَـُهَمااَْلُعْمَرُة ِإَىل اَْلُعْمَرِة َكفارٌَة ِلَما بـَيْـ  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  �َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٧٠٨
  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َواحلَْج اَْلَمبـُْروُر لَْيَس َلُه َجَزاٌء ِإال َاْجلَنَة 

َها قَاَلتْ  -٧٠٩ ؟ َعَلى اَلنَساِء ِجَهاٌد ! يَا َرُسوَل اَللهِ : قـُْلتُ  {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
، َواْبُن َماَجْه َواللْفُظ َلهُ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }" َواْلُعْمَرُة ، َاحلَْج : َال ِقَتاَل ِفيهِ َعَلْيِهن ِجَهاٌد ، نـََعمْ : " قَالَ 

  .  )٢(َوِإْسَناُدُه َصِحيٌح  

  .  )٣(َوَأْصُلُه ِيف اَلصِحيِح  

ُهَما قَالَ  -٧١٠ يَا : فـََقالَ . َأْعرَاِيب  � أََتى اَلنِيب  {: َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَللِه َرِضَي اَللُه َعنـْ
ٌر َلَك . َال : " فـََقالَ ؟ أََواِجَبٌة ِهيَ ، َأْخِربِْين َعْن اَْلُعْمَرةِ ! َرُسوَل اَللهِ  ، َرَواُه َأْمحَدُ   }" َوَأْن تـَْعَتِمَر َخيـْ
 ْرِمِذياِجُح َوقْـُفُه  ، َواَلتـ٤(َوالر(  .  

  .  )٥(آَخَر َضِعيٍف   َوَأْخَرَجُه اِْبُن َعِدي ِمْن َوْجهٍ 

  .  )٦(   }َاحلَْج َواْلُعْمَرُة َفرِيَضَتاِن  {: َعْن َجاِبٍر َمْرُفوًعا -٧١١

                                                 
وفي الحديث داللة على استحباب تكرار العمرة خالفا لمن قال : قلت. الذي ال يخالطه إثم: هو" المبرور " ، وأصح ما قيل في معنى ) ١٣٤٩( مسلم ، و ) ١٧٧٣( رواه البخاري . صحيح - ١

  . واهللا أعلم. بكراهية ذلك

  . هو عند أحمد في مواطن آخر بألفاظ أخر. ذ هو عند أحمد بنفس اللفظ، نعم، وقول الحافظ أن اللفظ البن ماجه ال فائدة فيه إ) ٢٩٠١( ، وابن ماجه ) ١٦٥/  ٦( رواه أحمد . صحيح - ٢

وفي رواية ". ولكن أفضل الجهاد حج مبرور . ال: " نرى الجهاد أفضل العمل، أفال نجاهد؟ قال! يا رسول اهللا: ، عن عائشة أم المؤمنين رضي اهللا عنها؛ أنها قالت) ١٥٢٠( البخاري رقم  - ٣

  ". األصل " وله ألفاظ أخر عنده وعند أحمد وغيرهما، وقد فصلت ذلك في ". الحج، حج مبرور : لكن أحسن الجهاد وأجمله" ):  ١٧٦١( أخرى 

  ).  ٩٣١( ، والترمذي ) ٣١٦/  ٣( رواه أحمد . ضعيف مرفوعا وموقوفا - ٤

  . وفي سنده متروك)  ٢٥٠٧/  ٧( رواه ابن عدي . ضعيف جدا - ٥

  . وضعفه)  ١٤٦٨/  ٤" ( الكامل " في  رواه ابن عدي. ضعيف - ٦
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  }" اَلزاُد َوالراِحَلُة : " قَالَ ؟ َما اَلسِبيلُ ، ِقيَل يَا َرُسوَل اَللهِ  {: قَالَ  �َوَعْن أََنٍس  -٧١٢
اَرُقْطِين َوَصحَحهُ  اِجُح ِإْرَسالُُه  ، َاْحلَاِكمُ  َرَواُه اَلد١(َوالر(  .  

  .  )٢(َوِيف ِإْسَناِدِه َضْعٌف  ، َوَأْخَرَجُه اَلتـْرِمِذي ِمْن َحِديِث اِْبِن ُعَمَر أَْيًضا -٧١٣

ُهَما -٧١٤ َمِن : " فـََقالَ  َلِقَي رَْكًبا بِالرْوَحاءِ  �َأن اَلنِيب  {؛ َوَعْن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
. فـََرفـََعْت ِإلَْيِه ِاْمَرأٌَة َصِبيا"  �َرُسوُل اَللِه : " قَالَ ؟ َمْن أَْنتَ : فـََقاُلوا. اَْلُمْسِلُمونَ : قَاُلوا" ؟ اَْلَقْومُ 

  .  )٣(َرَواُه ُمْسِلٌم    }" َوَلِك َأْجٌر : نـََعمْ : " قَالَ ؟ َأِهلََذا َحج : فـََقاَلتْ 

َفَجاَءِت ِاْمَرأٌَة َمْن .  �َكاَن اَْلَفْضُل ْبُن َعباٍس َرِديَف َرُسوِل اَللِه   {: الَ َوَعْنُه قَ  -٧١٥
 ِيبَها َوتـَْنظُُر ِإلَْيِه، َوَجَعَل اَلن َيْصِرُف َوْجَه اَْلَفْضِل ِإَىل اَلشق  �َخثْـَعَم، َفَجَعَل اَْلَفْضُل يـَْنظُُر ِإلَيـْ

َال ، ِإن َفرِيَضَة اَللِه َعَلى ِعَباِدِه ِيف َاحلَْج أَْدرََكْت َأِيب َشْيًخا َكِبريًا، َرُسوَل اَللهِ يَا : فـََقاَلتْ . َاْآلَخرِ 
َوالَلْفُظ ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }َوَذِلَك ِيف َحجِة اَْلَوَداِع " نـََعْم : " قَالَ ؟ أَفََأُحج َعْنهُ ، يـَْثُبُت َعَلى اَلراِحَلةِ 

  .  )٤(رِي  لِْلُبَخا

َنَة َجاَءْت ِإَىل اَلنِيب  {: َوَعْنهُ  -٧١٦ ، ِإن أُمي َنَذَرْت َأْن َحتُج : فـََقاَلتْ  �َأن ِاْمَرأًَة ِمْن ُجَهيـْ
َها، فـََلْم َحتُج َحىت َماَتتْ  َها، "نـََعْم : " قَالَ ؟ أَفََأُحج َعنـْ ى أُمِك َكاَن َعلَ   )٥(أَرَأَْيِت َلْو  ، ُحجي َعنـْ

  .  )٦(َرَواُه اَْلُبَخارِي    }فَاَللُه َأَحق بِاْلَوفَاِء ، اِْقُضوا اَللهَ ؟ َأُكْنِت قَاِضَيَتهُ ، َدْينٌ 

َا َصِيب َحج  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْنُه قَالَ  -٧١٧ بـََلَغ َاْحلِْنثَ ، أَمي فـََعَلْيِه ، ُمث[  َأْن َحيُج] 

 ًة ُأْخَرىَحج ، َا َعْبٍد َحج أُْعِتقَ ، َوأَمي فـََعَلْيِه ، ُمث[  َأْن َحيُج]  ًة ُأْخَرىَرَواُه اِْبُن َأِيب َشْيَبةَ   }َحج ،
َهِقي َورَِجالُُه ثَِقاتٌ    .  )١(َواْلَمْحُفوُظ أَنُه َمْوُقوٌف  ، ِإال أَنُه ِاْختُِلَف ِيف َرْفِعهِ ، َواْلبَـيـْ

                                                 
/  ٤" ( اإلرواء " نقال عن " التنقيح " من طريق قتادة، عن أنس مرفوعا، وهذا وهم، إذا الصواب كما قال ابن عبد الهادي في )  ٤٤٢/  ١( ، والحاكم ) ٢١٦/  ٢( رواه الدارقطني . ضعيف - ١

  ". ى اهللا عليه وسلم مرسال، وأما رفعه عن أنس فهو وهم الصواب عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صل): "  ١٦١

  ". األصل " في سنده متروك، وقد روي الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة رضي اهللا عنهم، وكلها واهية ال تصلح لالعتبار، وبيان ذلك في )  ٨١٣( رواه الترمذي . ضعيف جدا - ٢

  . ان على ستة وثالثين ميال من المدينةمك: ، والروحاء) ١٣٣٦( رواه مسلم . صحيح - ٣

  ).  ١٣٣٤( ، ومسلم ) ١٥١٣( رواه البخاري . صحيح - ٤

  ". إن : " إلى" أ " وتحرف في . والمطبوع، والشرح" الصحيح " كذا هو في األصل، وفي  - ٥

  ).  ١٨٥٢( رواه البخاري . صحيح - ٦



 بـُُلوُغ اَْلَمَراِم ِمْن َأِدلِة َاْألَْحَكاِم 

 148 

َال َخيُْلَون َرُجٌل بِِاْمَرأٍَة ِإال َوَمَعَها ُذو "  {: َخيُْطُب يـَُقولُ  �مسَِْعُت َرُسوَل اَللِه : َعْنهُ وَ  -٧١٨
ِإن ِاْمَرَأِيت َخَرَجْت ، يَا َرُسوَل اَللهِ : فـََقالَ ، فَـَقاَم َرُجلٌ " َوَال ُتَساِفُر اَْلَمْرأَُة ِإال َمَع ِذي َحمَْرٍم ، َحمَْرمٍ 

، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }" َفُحج َمَع ِاْمَرأَِتَك ، اِْنطَِلقْ : " قَالَ ، َوِإين اِْكتُِتْبُت ِيف َغْزَوِة َكَذا وََكَذا، َحاجةً 
  .  )٢(َواللْفُظ ِلُمْسِلٍم  

ُرَمةَ : مسََِع َرُجًال يـَُقولُ  �َأن اَلنِيب  {: َوَعْنهُ  -٧١٩ ُرَمةُ : " قَالَ ، لَبـْيَك َعْن ُشبـْ " ؟ َمْن ُشبـْ
ُحج َعْن : "قَالَ . َال : قَالَ " ؟ َحَجْجَت َعْن نـَْفِسكَ : " قَالَ ، َأْو َقرِيٌب ِيل  ,[ِيل  ]َأٌخ : قَالَ 

ُرَمَة ، نـَْفِسكَ  َد َوالراِجُح ِعنْ ، َوَصحَحُه اِْبُن ِحبانَ ، َواْبُن َماَجهْ ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }" ُمث ُحج َعْن ُشبـْ
  .  )٣(َأْمحََد َوقْـُفُه  

فـََقاَم " ِإن اَللَه َكَتَب َعَلْيُكُم َاحلَْج "  {: فـََقالَ  �َخطَبَـَنا َرُسوُل اَللِه : َوَعْنُه قَالَ  -٧٢٠
َفَما زَاَد ، َاحلَْج َمرةٌ  ،َلْو قـُْلتـَُها َلَوَجَبتْ : " قَالَ ؟ َأِيف َكل َعاٍم يَا َرُسوَل اَللهِ : َاْألَقْـرَُع ْبُن َحاِبٍس فـََقالَ 

َر اَلتـْرِمِذي  ، َرَواُه َاْخلَْمَسةُ   }" فـَُهَو َتَطوٌع  َغيـْ
)٤(  .  

  .  )٥(  �َوَأْصُلُه ِيف ُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث َأِيب ُهَريـَْرَة  -٧٢١

  اَْلَمَواِقيِت بَاُب   

  

                                                                                                                                                                  
ولم أجد ". وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى : " وزاد)  ٣٢٥/  ٤( رواه البيهقي . وموقوفا -)  ٢٢٠/  ٢" ( تلخيص ال" كما ذهب إلى ذلك الحافظ نفسه في -صحيح مرفوعا  - ١

  . من المصنف" المطبوع " الحديث في 

  ". وان أوضح البيان في حكم سفر النس: " ، وانظر الدليل األول من رسالتي) ١٣٤١( ، ومسلم ) ١٨٦٢( رواه البخاري . صحيح - ٢

، وهذا الحديث اختلف فيه كثيرا، لكن أعله أئمة كبار كأحمد، والطحاوي، والدارقطني، وابن دقيق العيد، ) ٩٦٢( ، وابن حبان ) ٢٩٠٣( ، وابن ماجه ) ١٨١١( رواه أبو داود . ضعيف - ٣

  . وغيرهم، فالقول إن شاء اهللا قولهم

ولو وجبت لم : " وزاد أحمد فر رواية. والحديث ساقه الحافظ بمعناه)  ٣٥١٠( و )  ٣٣٠٣( ، وأحمد ) ٢٨٨٦( ، وابن ماجه ) ١١١/  ٥( ، والنسائي ) ١٧٢١(رواه أبو داود . صحيح - ٤

  ". ثم إذا ال تسمعوني وال تطيعون : " وهي عند النسائي بلفظ". تسمعوا، ولم تطيعوا 

أكل عام يا رسول اهللا؟ فسكت : فقال رجل" قد فرض اهللا عليكم الحج فحجوا ! أيها الناس: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالخطبنا رسول : ، عن أبي هريرة، قال) ١٣٣٧( رواه مسلم . صحيح - ٥

فإذا . ة سؤالهم واختالفهم على أنبيائهمفإنما هلك من كان قبلكم بكثر . ذروني ما تركتكم: " ثم قال" ولما استطعتم . لوجبت. نعم: لو قلت: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. حتى قالها ثالثا

  ". وٕاذا نهيتكم عن شيء فدعوه . أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم
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ُهَما -٧٢٢ َفةِ : َوقَت ِألَْهِل اَْلَمِديَنةِ  �أَن اَلنِيب  {؛ َعِن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ ، َذا اْحلَُليـْ
ُهن َهلُن َوِلَمْن أََتى ، يـََلْمَلمَ : َوِألَْهِل اَْلَيَمنِ ، قـَْرَن اَْلَمَنازِلِ : َوِألَْهِل َجنْدٍ ، َاجلُْْحَفةَ : َوِألَْهِل اَلشامِ 

َحىت أَْهُل َمكَة ، َوَمْن َكاَن ُدوَن َذِلَك َفِمْن َحْيُث أَْنَشأَ ، َاحلَْج َواْلُعْمَرةَ  َعَلْيِهن ِمْن َغْريِِهن ِممْن أَرَادَ 
  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }ِمْن َمكَة 

  }ٍق َوقَت ِألَْهِل اَْلِعرَاِق َذاَت ِعرْ  �َأن َأن اَلنِيب  {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـَْها -٧٢٣
  .  )٢(َوالنَساِئّيُ   ، َرَواُه أَبُو َداُودَ 

  .  )٣(َوَأْصُلُه ِعْنَد ُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث َجاِبٍر ِإال َأن رَاِويَُه َشك ِيف َرْفِعهِ    -٧٢٤

٧٢٥ -  َت َذاَت ِعْرٍق  {: َوِيف اَْلُبَخارِيِذي َوقُعَمَر ُهَو اَل ٤(   }َأن(  .  

َوقَت ِألَْهِل  �َأن اَلنِيب  {: َعِن اِْبِن َعباسٍ : َواَلتـْرِمِذي ، َوَأِيب َداُودَ ، ْنَد َأْمحَدَ َوعِ  -٧٢٦
  .  )٥(   }اَْلَعِقيَق : اَْلَمْشرِقِ 

ْحَراِم َوِصَفِتِه بَاُب      ُوُجوِه َاْإلِ

  

                                                 
  ).  ١١٨١( ، ومسلم ) ١٥٢٤( رواه البخاري . صحيح - ١

: ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألهل المدينة ذا الحليفة، وألهل الشام ومصروقت رسو : " ، واللفظ ألبي داود، وأما لفظ النسائي فهو) ١٢٥/  ٥( ، والنسائي ) ١٧٣٩( رواه أبو داود . صحيح - ٢

  . والحديث وٕان أعل إال أن له شواهد يصح بها كالحديث التالي: قلت". يلملم : قرنا، وألهل اليمن: ذات عرق، وألهل نجد: الجحفة، وألهل العراق

مهل أهل : فقال) أحسبه رفع إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم ( سمعت : أنه سمع جابر بن عبد اهللا يسأل عن المهل؟ فقال ، وهو من طريق أبي الزبير؛) ١١٨٣( وهو في مسلم . صحيح - ٣

بغير هذا الشك الواقع  لكن للحديث طرق جديدة: قلت". الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم : المدينة من ذي الحليفة، والطريق اآلخر

  ". الحديث بمجموع الطرق يقوى ): "  ٣٩٠/  ٣" ( الفتح " بسند صحيح، ولذلك قال الحافظ في )  ٢٧/  ٥( في رواية مسلم، كما عند البيهقي 

أمير المؤمنين إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حد ألهل نجد قرنا وهو يا : لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: ، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، قال) ١٥٣١( رواه البخاري . صحيح - ٤

سميت بذلك ألن فيه عرقا، وهو " ذات عرق " الكوفة والبصرة، و : المراد بالمصرين: قلت. فحد لهم ذات عرق. فانظروا حذوها من طريقكم: قال. جور عن طريقنا، وٕانا إن أردنا قرنا شق علينا

  . الجبل الصغير

هذا حديث : " وقال الترمذي. من طريق يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد اهللا بن عباس، عن جده به)  ٨٣٢( ، والترمذي ) ١٧٤٠( ، وأبو داود ) ٣٢٠٥( رواه أحمد . ضعيف - ٥

هذا ولقد صحح الحديث الشيخ شاكر رحمه اهللا وأجاب عن هاتتين . القطان فيزيد ضعيف، وفي الحديث انقطاع إذ لم يسمع محمد بن علي من جده كما قال مسلم وابن. كال: قلت". حديث حسن 

  . العلتين بما ال يقنع
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َها قَاَلتْ  -٧٢٧ َفِمنا َمْن ، َعاَم َحجِة اَْلَوَداعِ  �َمَع اَلنِيب  َخَرْجَنا {: َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
فََأما َمْن ، بِاحلَْج  �َوَأَهل َرُسوُل اَللِه ، َوِمنا َمْن َأَهل ِحبَج ، َوِمنا َمْن أََهل ِحبَج َوُعْمَرةٍ ، َأَهل بُِعْمَرةٍ 

 ِبُعْمَرٍة َفَحل َأَهل ، ا َمْن َأَهلَوأَم  ْحِر ، ِحبَجَكاَن يـَْوَم اَلن وا َحىتَواْلُعْمَرَة فـََلْم حيَِل َأْو َمجََع َاحلَْج{  
  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه  

ْحَراِم َوَما يـَتَـَعلُق بِِه بَاُب      َاْإلِ

  

ُهَما قَالَ  -٧٢٨ ِإال ِمْن ِعْنِد اَْلَمْسِجِد  �ِه َما َأَهل َرُسوُل اَلل  {: َعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٢(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }

ِد ْبِن اَلساِئِب َعْن أَبِيِه  -٧٢٩ ِه  �َوَعْن َخالَرُسوَل اَلل فََأَمَرِين ، أَتَاِين ِجْربِيلُ  {: قَالَ  �َأن
ْهَالِل  َواْبُن ِحباَن  ، َرَواُه َاْخلَْمَسُة، َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي   }َأْن آُمَر َأْصَحاِيب َأْن يـَْرفـَُعوا َأْصَواتـَُهْم بِاْإلِ

)٣(  .  

ْهَاللِِه َواْغَتَسَل  �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن زَْيِد ْبِن ثَاِبٍت  -٧٣٠ َرَواُه اَلتـْرِمِذي   }َجتَرَد إلِِ
  .  )٤(َوَحسَنُه  

٧٣١-  ُهَماَوَعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَلل َما يـَْلَبُس اَْلُمْحرُِم ِمْن : ُسِئلَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  {: ُه َعنـْ
ِإال ، َوَال َاْخلَِفافَ ، َوَال اَْلبَـَراِنسَ ، َوَال السَراِويَالتِ ، َوَال اَْلَعَماِئمَ ، َال تـَْلَبُسوا اْلُقُمصَ : " فـََقالَ ؟ اَلثـَيابِ 

َوَال تـَْلَبُسوا َشْيًئا ِمْن اَلثـَياِب ، ْليَـْلَبْس َاْخلُفْنيِ َوْليَـْقَطْعُهَما َأْسَفَل ِمَن اَْلَكْعبَـْنيِ َأَحٌد َال جيَُِد اَلنـْعَلْنيِ فَـ 
  .  )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيِه َواللْفُظ ِلُمْسِلٍم    }" َمسُه اَلزْعَفَراُن َوَال اَْلَوْرسُ 

                                                 
  . واللفظ لمسلم)  ١١٨) (  ١٢١١( ، ومسلم ) ١٥٦٢( رواه البخاري . صحيح - ١

  ". مسجد ذي الحليفة : يعني: " ، وزادا) ١١٨٦( ، ومسلم ) ١٥٤١( رواه البخاري . صحيح - ٢

  ". حسن صحيح : " وقال الترمذي)  ٣٧٩١( ، وابن حبان ) ٥٥/  ٤( ، وأحمد ) ٢٩٢٢( ، وابن ماجه ) ٨٢٩( ، والترمذي ) ١٦٢/  ٥( ، والنسائي ) ١٨١٤( ه أبو داود روا. صحيح - ٣

  ". األصل " وله شاهدان عن عائشة، وابن عباس خرجتهما في : قلت. حسن غريب: ، وقال) ٨٣٠( رواه الترمذي . حسن - ٤

  ).  ١١٧٧( ، ومسلم ) ١٥٤٢( رواه البخاري . صحيح - ٥
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ْحَراِمِه قـَْبَل َأْن  �ُكْنُت أُطَيُب َرُسوَل اَللِه   {: قَاَلتْ  َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـَْها -٧٣٢ إلِِ
  .  )١(ُمتـَفٌق َعلَْيِه    }َوِحلِلِه قـَْبَل َأْن َيطُوَف بِاْلبَـْيِت ، ُحيْرِمَ 

، َوَال يـُْنِكحُ  ،َال يـَْنِكُح اَْلُمْحرِمُ  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  �َوَعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفاَن  -٧٣٣
  .  )٢(َرَواُه ُمْسِلٌم    }َوَال َخيُْطُب 

٧٣٤ -  َوَعْن َأِيب قـََتاَدَة َاْألَْنَصارِي� }  ِة َصْيِدِه اَحلَِْماَر اَْلَوْحِشيُر ُحمْرِمٍ ، ِيف ِقص ، َوُهَو َغيـْ
؟ َهْل ِمْنُكْم َأَحٌد أََمَرُه َأْو َأَشاَر ِإلَْيِه ِبَشْيٍء : " وََكانُوا ُحمْرِِمنيَ ، ِألَْصَحابِهِ  �فـََقاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ 
  .  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }" َفُكُلوا َما بَِقَي ِمْن حلَِْمِه : " قَالَ . َال : قَاُلوا" 

٧٣٥ -  ْيِثياَمَة اَللْعِب ْبِن َجثِه  { �َوَعْن اَلصُه َأْهَدى لَِرُسوِل اَللاِمحَارً  �أَنَوُهَو ، ا َوْحِشي
  .  )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }" ِإنا َملْ نـَُردُه َعَلْيَك ِإال أَنا ُحُرٌم : " َوقَالَ ، َأْو ِبَوداَن، فـََردُه َعَلْيهِ ، بِاْألَبـَْواءِ 

َها قَاَلتْ  -٧٣٦ ِمَن اَلدَواب ُكلُهن  َمخْسٌ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  }َواْلَفْأرَُة، َواْلَكْلُب اَْلَعُقوُر ، َواْلَعْقَربُ ، َواحلَِْدأَةُ ، اَْلُغَرابُ : َاحلََْرمِ  [اَحلِْل َو  ]يـُْقتَـْلَن ِيف ، فَاِسقٌ 

  .  )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيِه  

ُهَما -٧٣٧ ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }ِاْحَتَجَم َوُهَو ُحمْرٌِم  { �اَلنِيب  َأن ؛ َوَعِن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
)٦(  .  

ْلُت ِإَىل َرُسوِل اَللِه  {: قَالَ  �َوَعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة  -٧٣٨ َواْلَقْمُل يـَتَـَناثـَُر َعَلى  �محُِ
َفُصْم َثَالثََة : " قَالَ . َال : قـُْلتُ ؟ ُد َشاًة جتَِ ، َما ُكْنُت أََرى اَْلَوَجَع بـََلَغ ِبَك َما أََرى: " فـََقالَ ، َوْجِهي

  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }" ِلُكل ِمْسِكٍني ِنْصُف َصاٍع ، َأْو َأْطِعْم ِستَة َمَساِكنيَ ، أَيامٍ 
                                                 

  ).  ٣٣) (  ١١٨٩( ، ومسلم ) ١٥٣٩( رواه البخاري . صحيح - ١

  ).  ١٤٠٩( رواه مسلم . صحيح - ٢

  ).  ١١٩٦( ، ومسلم ) ١٨٢٤( رواه البخاري . صحيح - ٣

واألبواء، وبودان . بفتح الجيم، وتشديد المثلثة: وجثامة". الثعب : " إلى" أ " ون العين المهملتين وتحرف في بفتح الصاد وسك: والصعب).  ١١٩٣( ، ومسلم ) ١٨٢٥( رواه البخاري . صحيح -  ٤

  . هما مكانان بين مكة والمدينة

  ". الحل " ، واللفظ للبخاري إال أنه ليس عنده لفظ ) ١١٩٨( ، ومسلم ) ١٨٢٩( رواه البخاري . صحيح - ٥

  ).  ١٢٠٢( ، ومسلم ) ١٨٣٥( رواه البخاري . صحيح - ٦
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 �ُسوُل اَللِه قَاَم رَ ، َمكةَ  �َلما فـََتَح اَللُه َعَلى َرُسولِِه  {: قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -٧٣٩
َها َرُسولَُه ، ِإن اَللَه َحَبَس َعْن َمكَة اَْلِفيلَ : " ُمث قَالَ ، ِيف اَلناِس، َفَحِمَد اَللَه َوأَثـَْىن َعَلْيهِ  َوَسلَط َعَليـْ

َا ُأِحلْت ِيل َساعَ ، َوِإنـَها ملَْ حتَِل ِألََحٍد َكاَن قـَْبِلي، َواْلُمْؤِمِننيَ  ِألََحٍد ، ٌة ِمْن نـََهارٍ َوِإمن َها َلْن حتَِلَوِإنـ
َوَمْن قُِتَل َلُه قَِتيٌل فـَُهَو ، َوَال حتَِل َساِقطَتُـَها ِإال ِلُمْنِشدٍ ، َوَال ُخيْتَـَلى َشوُْكَها، َفَال يـُنَـفُر َصْيُدَها، بـَْعِدي

ذْ : فـََقاَل اَْلَعباسُ " ِخبَْريِ اَلنَظَرْيِن  ِإال : " فـََقالَ ، فَِإنا َجنَْعُلُه ِيف قـُُبورِنَا َوبـُُيوتَِنا، يَا َرُسوَل اَللهِ ، ِخرَ ِإال َاْإلِ
ْذِخَر    .  )٢(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }" َاْإلِ

 ِإن ِإبـْرَاِهيَم َحرمَ  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  �َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن زَْيِد ْبِن َعاِصٍم  -٧٤٠
َها ، َمكَة َوَدَعا ِألَْهِلَها َدَعْوُت ِيف َصاِعَها َوُمد َة، َوِإينَم ِإبـَْراِهيُم َمكْمُت اَْلَمِديَنَة َكَما َحرَحر َوِإين

  .  )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }ِإبـْرَاِهيُم ِألَْهِل َمكَة  )٤(َما َدَعا   )٣(ِمبِثْـَلْي  

اَْلَمِديَنُة َحَرٌم َما بـَْنيَ َعْريٍ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َأِيب طَاِلٍب  َوَعْن َعِلي ْبنِ  -٧٤١
  .  )٦(َرَواُه ُمْسِلٌم    }ِإَىل ثـَْوٍر 

  ِصَفِة َاحلَْج َوُدُخوِل َمكَة بَاُب   

  

ُهَما -٧٤٢ ، َفَخَرْجَنا َمَعهُ ، َحج  �وَل اَللِه َأن َرسُ  {: َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَللِه َرِضَي اَللُه َعنـْ
َفةِ  َنا َذا اْحلَُليـْ   " َوَأْحرِِمي ، ِاْغَتِسِلي َواْسَتْثِفرِي بِثـَْوبٍ : " فـََقالَ ، فـََوَلَدْت َأْمسَاُء بِْنُت ُعَمْيسٍ ، َحىت أَتـَيـْ

                                                                                                                                                                  
… نزلت في خاصة، وهي لكم عامة: جلست إلى كعب بن عجرة رضي اهللا عنه، فسألته عن الفدية، فقال: ، من طريق عبد اهللا بن معقل قال) ١٢٠١( ، ومسلم ) ١٨١٦( رواه البخاري  - ١

  . واللفظ للبخاري: قلت. الحديث

" اكتبوا ألبي شاة : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. اكتبوا لي يا رسول اهللا: فقال -رجل من أهل اليمن-فقام أبو شاة : " ، وزادا) ١٣٥٥( ، ومسلم ) ٣٤٣٣( رواه البخاري . صحيح - ٢

  . لمهذه الخطبة التي سمعها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: اكتبوا لي يا رسول اهللا؟ قال: ما قوله: فقلت لألوزاعي: قال الوليد بن مسلم

  ". مثل " هذه رواية مسلم، وفي رواية البخاري وأخرى لمسلم  - ٣

  ". به : " زاد مسلم - ٤

  . واللفظ لمسلم)  ١٣٦٠( ، ومسلم ) ٢١٢٩( رواه البخاري . صحيح - ٥

وقد أثير حول هذا الحديث بعض . إال أن يكون من باب السهو، وال أدري سبب اقتصار الحافظ في عزوه للحديث على صحيح مسلم ) ١٣٧٠( ، ومسلم ) ٦٧٥٥( رواه البخاري . صحيح - ٦

  ).  ٨٣ - ٨٢/  ٤" ( الفتح " في الجواب عنها، انظر  -رحمه اهللا-اإلشكاالت، فأحسن الحافظ 
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َحىت ِإَذا ِاْستَـَوْت بِِه َعَلى اَْلبَـْيَداِء  )١(ُمث رَِكَب اَْلَقْصَواَء  ، ِيف اَْلَمْسِجدِ  �َوَصلى َرُسوُل اَللِه 
، ِإن َاحلَْْمَد َوالنـْعَمَة َلَك َواْلُمْلكَ ، لَبـْيَك َال َشرِيَك َلَك لَبـْيكَ ، لَبـْيَك اَللُهم لَبـْيكَ : " َأَهل بِالتـْوِحيدِ 

  ". َال َشرِيَك َلَك 

َنا اَْلبَـْيَت ِاْستَـ  ُمث ، ُمث أََتى َمَقاَم ِإبـَْراِهيَم َفَصلى، فـََرَمَل َثَالثًا َوَمَشى أَْربـًَعا، َلَم اَلرْكنَ َحىت ِإَذا أَتـَيـْ
  . َرَجَع ِإَىل اَلرْكِن فَاْستَـَلَمهُ 

" َة ِمْن َشَعائِِر اَللِه ِإن اَلصَفا َواَْلَمْروَ : " فـََلما َدنَا ِمَن اَلصَفا قـََرأَ ، ُمث َخرََج ِمَن اَْلَباِب ِإَىل اَلصَفا
َلَة  ، َحىت رََأى اَْلبَـْيتَ ، فـََرِقَي اَلصَفا" أَْبَدُأ ِمبَا َبَدَأ اَللُه بِِه "  فـََوحَد اَللَه وََكبـرَُه  )٢(فَاْستَـْقَبَل اَْلِقبـْ

َال ، َوُهَو َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديرٌ ، َوَلُه َاحلَْْمدُ ، كُ َلُه اَْلُملْ ، َال ِإَلَه ِإال اَللُه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلهُ : " َوقَالَ 
ُمث َدَعا بـَْنيَ َذِلَك  ". َوَهَزَم َاْألَْحَزاَب َوْحَدُه ، َوَنَصَر َعْبَدهُ ، َأْجنََز َوْعَدهُ  )٣(  [َوْحَدُه  ]ِإَلَه ِإال اَللُه 

َحىت  )٦(  [َسَعى  ]اِْنَصبْت َقَدَماُه ِيف َبْطِن اَْلَواِدي  )٥(َحىت  ، ُمث نـََزَل ِإَىل اَْلَمْرَوةِ ، َثَالَث َمراتٍ  )٤(
َفذََكَر  -… َكَما فـََعَل َعَلى اَلصَفا ، فـََفَعَل َعَلى اَْلَمْرَوةِ  )٨(َمَشى ِإَىل اَْلَمْرَوِة   )٧(َحىت ِإَذا َصَعَدتَا  

  : َوِفيهِ . َفذََكَر َاحلَِْديثَ 

، َواْلَعْصرَ ، َفَصلى َِا اَلظْهرَ  �َورَِكَب َرُسوُل اَللِه ، يَِة تـََوجُهوا ِإَىل ِمَىن فـََلما َكاَن يـَْوَم اَلتـْروِ 
فـََوَجَد ، ُمث َمَكَث قَِليًال َحىت طََلَعْت اَلشْمُس، فََأَجاَز َحىت أََتى َعَرَفةَ ، َواْلَفْجرَ ، َواْلِعَشاءَ ، َواْلَمْغِربَ 

  . فـَنَـَزَل َِا )٩(ْت َلُه بَِنِمرََة  اَْلُقبَة َقْد ُضرِبَ 

  . َفَخَطَب اَلناسَ ، فَأََتى َبْطَن اَْلَواِدي، فـَُرِحَلْت لَهُ ، َحىت ِإَذا زَاَغْت اَلشْمُس أََمَر بِاْلَقْصَواءِ 
                                                 

  . وهي ناقته صلى اهللا عليه وسلم - ١

  ". فاستقبله واستقبل القبلة : " إلى" أ " تحرف في  - ٢

  . ها من مسلمسقطت من األصلين، واستدركت - ٣

  ". قال مثل هذا : " زاد مسلم - ٤

  ". إذا : " زاد مسلم - ٥

  . سقطت من األصلين، واستدركتها من مسلم - ٦

  . ، والتصويب من مسلم"صعد : " في األصلين - ٧

  ". مشى حتى أتى المروة : " كذا باألصلين، وفي مسلم - ٨

  . موضع بجنب عرفات، وليس من عرفات - ٩
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نَـُهَما َشْيًئاوَملَْ ُيصَ ، ُمث أَقَاَم َفَصلى اَْلَعْصرَ ، َفَصلى اَلظْهرَ ، ُمث أَذَن ُمث أَقَامَ    . ل بـَيـْ

 )١(َوَجَعَل َحْبَل اَْلُمَشاِة  ، ُمث رَِكَب َحىت أََتى اَْلَمْوِقَف َفَجَعَل َبْطَن نَاقَِتِه اَْلَقْصَواِء ِإَىل الصَخَراتِ 
َلةَ  )١( َحىت ، َذَهَبْت اَلصْفَرُة قَِليالً وَ ، فـََلْم يـََزْل َواِقفًا َحىت َغَرَبِت اَلشْمسُ ، بـَْنيَ َيَدْيِه َواْستَـْقَبَل اَْلِقبـْ

َويـَُقوُل بَِيِدِه ، َوَقْد َشَنَق لِْلَقْصَواِء اَلزَماَم َحىت ِإن رَْأَسَها لَُيِصيُب َمْورَِك َرْحِلهِ ، َوَدَفعَ ، َغاَب اَْلُقْرصُ 
  . أَْرَخى َهلَا قَِليًال َحىت َتْصَعدَ  )٢(َتى َحْبًال  ُكلَما أَ ، "اَلسِكيَنَة ، اَلسِكيَنةَ ، أَيـَها اَلناسُ : " اَْلُيْمَىن 

وَملَْ ُيَسبْح  ، بَِأَذاٍن َواِحٍد َوِإقَاَمتَـْنيِ ، َفَصلى َِا اَْلَمْغِرَب َواْلِعَشاءَ ، َحىت أََتى اَْلُمْزَدلَِفةَ 
نَـُهَما  )٣( بـَيـْ

نَـُهَما َشْيًئا َ َلُه اَلصْبُح بَِأَذاٍن  )٥(ِحَني  ، اَْلَفْجرَ  )٤(لى  َفصَ ، ُمث ِاْضَطَجَع َحىت طََلَع اَْلَفْجرُ ، بـَيـْ تـَبَـني
َلةَ ، بَِأَذاٍن َوِإقَاَمٍة ُمث رَِكَب َحىت أََتى اَْلَمْشَعَر َاحلََْرامَ  فـََلْم  )٦(َوَهلَلُه  ، وََكبـَرهُ ، َفَدَعاهُ ، فَاْستَـْقَبَل اَْلِقبـْ

ا َأْسَفَر ِجد يـََزْل َواِقًفا َحىت .  

َحىت أََتى َبْطَن ُحمَسَر َفَحرَك قَِليالً، ُمث َسَلَك اَلطرِيَق اَْلُوْسَطى ، َع قـَْبَل َأْن َتْطُلَع اَلشْمسُ َفَدفَ 
ُيَكبـُر ، تٍ فـََرَماَها ِبَسْبِع َحَصَيا، َحىت أََتى َاجلَْْمرََة اَلِيت ِعْنَد اَلشَجَرةِ ، اَلِيت َختْرُُج َعَلى َاجلَْْمَرِة اَْلُكبـَْرى

َها فـََنَحَر، ، َرَمى ِمْن َبْطِن اَْلَواِدي، ُمث اِْنَصَرَف ِإَىل اَْلَمْنَحرِ ، ِمْثَل َحَصى َاْخلَْذفِ ، َمَع ُكل َحَصاٍة ِمنـْ
  .  )٧(َطوًال  َرَواُه ُمْسِلٌم مُ   }َفَصلى ِمبَكَة اَلظْهَر ، فَأَفَاَض ِإَىل اَْلبَـْيتِ  �ُمث رَِكَب َرُسوُل اَللِه 

َكاَن ِإَذا فـَرََغ ِمْن تـَْلِبَيِتِه ِيف َحج أَْو ُعْمرٍَة   �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن ُخَزْميََة ْبِن ثَاِبٍت  -٧٤٣
  .  )١(َناٍد َضِعيٍف  َرَواُه اَلشاِفِعي بِِإسْ   }ِبَرْمحَِتِه ِمَن اَلناِر  )٨(َسَأَل اَللَه ِرْضَوانَُه َواْجلَنَة َواْستَـَعاَذ  

                                                 
  . قهم الذي يسلكونهطري: أي - ١

  ". من الحبال : " زاد مسلم - ٢

  . لم يصل نافلة: أي - ٣

  ". وصلى : " كذا في األصلين، وفي مسلم - ٤

  ". حتى : " إلى" أ " تحرف في  - ٥

  ". فدعا، وكبر، وهلل : " كذا هو في مسلم، وفي األصلين - ٦

ساق فيها حديث جابر هذا وزياداته من كتب السنة " حجة النبي صلى اهللا عليه وسلم : " كتاب -حفظه اهللا-الدين األلباني  ولشيخنا العالمة محمد ناصر)  ١٢١٨( رواه مسلم . صحيح - ٧

  . ونسقها أحسن تنسيق، والكتاب مطبوع عدة طبعات

  . واستعفاه": مسند الشافعي " كذا باألصلين، وفي  - ٨
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فَاْحنَُروا ، َوِمًىن ُكلَها َمْنَحرٌ ، َحنَْرُت َهاُهَنا { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َجاِبٍر  -٧٤٤
َواُه ُمْسِلٌم  رَ   }َوَوقـَْفُت َهاُهَنا َوَمجٌْع ُكلَها َمْوِقٌف ، َوَوقـَْفُت َهاُهَنا َوَعَرَفُة ُكلَها َمْوِقفٌ ، ِيف رَِحاِلُكمْ 

)٢(  .  

، َلما َجاَء ِإَىل َمكَة َدَخَلَها ِمْن َأْعَالَها �َأن اَلنِيب  {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـَْها -٧٤٥
  .  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َوَخرََج ِمْن َأْسَفِلَها 

ُهَما -٧٤٦ أَنُه َكاَن َال يـَْقُدُم َمكَة ِإال بَاَت ِبِذي ُطَوى َحىت  {: َوَعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    } �َوَيْذُكُر َذِلَك ِعْنَد اَلنِيب ، ُيْصِبَح َويـَْغَتِسلَ 

ُهَما -٧٤٧   }ْسَوَد َوَيْسُجُد َعَلْيِه أَنُه َكاَن يـَُقبُل َاحلََْجَر اَْألَ  {: َوَعْن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
َهِقي َمْوُقوفًا  ، َرَواُه َاْحلَاِكُم َمْرُفوًعا َواْلبَـيـْ

)٥(  .  

  }َما بـَْنيَ اَلرْكنَـْنيِ ، َأْن يـَْرُمُلوا َثَالثََة َأْشَواٍط َوَميُْشوا أَْربـًَعا { �أََمَرُهْم اَلنِيب : َوَعْنُه قَالَ  -٧٤٨
  .  )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيِه  

َر اَلرْكنَـْنيِ اَْلَيَمانِيَـْنيِ  �ملَْ أََر َرُسوَل اَللِه  {: َوَعْنُه قَالَ  -٧٤٩ َرَواُه   }َيْسَتِلُم ِمْن اَْلبَـْيِت َغيـْ
  .  )٧(ُمْسِلٌم  

ٌر َال َتُضر ِإين َأْعَلُم أَنَك َحجَ : فـََقالَ  [اَْألَْسَوَد  ]أَنُه قـَبَل َاحلََْجَر  { �َوَعْن ُعَمَر  -٧٥٠
َفعُ    .  )٨(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }يـَُقبـُلَك َما قـَبـْلُتَك  �َوَلْوَال َأين رَأَْيُت َرُسوَل اَللِه ، َوَال تـَنـْ

                                                                                                                                                                  
في سنده صالح بن محمد بن أبي زائدة وهو ضعيف، وأما شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد فهو وٕان كان كذابا، إال أنه توبع عليه، )  ٧٩٧ / ٣٠٧/  ١" ( المسند " رواه الشافعي في . ضعيف - ١

  . فبقيت علة الحديث في صالح

  ).  ١٤٥/  ٨٩٣/  ٢( رواه مسلم . صحيح - ٢

  . طريق باب الشبيكة مرورا بجرول: ون، وأسفلهاطريق الحج: وأعالها).  ١٢٥٨( ، ومسلم ) ١٥٧٧( رواه البخاري . صحيح - ٣

  . موضع معروف بقرب مكة، وهو المعروف بآبار الزاهر": ذو طوى " و . ، واللفظ لمسلم) ١٢٥٩( ، ومسلم ) ١٥٥٣( رواه البخاري  - ٤

  . صحيح مرفوعا وموقوفا - ٥

  . أمرهم أن يرملوا ثالثا، ويمشوا أربعا: ولفظ مسلم. أمرهم أن يرملوا األشواط الثالثة، وأن يمشوا بين الركنين: ريضمن حديث ولفظ البخا)  ١٢٦٤( ، ومسلم ) ١٦٠٢( رواه البخاري . صحيح - ٦

  ". من البيت : " إال أنه ليس فيه لفظ)  ١٢٦٩( رواه مسلم . صحيح - ٧

  . ، واللفظ للبخاري) ١٢٧٠( ، ومسلم ) ١٥٩٧( رواه البخاري . صحيح - ٨
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َيُطوُف بِاْلبَـْيِت َوَيْسَتِلُم اَلرْكَن  �رَأَْيُت َرُسوَل اَللِه  {: قَالَ  �َوَعْن َأِيب اَلطَفْيِل  -٧٥١
  .  )١(َرَواُه ُمْسِلٌم    }َويـُْقبُل اَْلِمْحَجَن ، ٍن َمَعهُ ِمبِْحجَ 

َرَواُه   }ُمْضطَِبًعا بِبُـْرٍد َأْخَضَر  �طَاَف اَلنِيب  {: قَالَ  �َوَعْن يـَْعَلى ْبَن أَُميَة  -٧٥٢
 َساِئيالن َاْخلَْمَسُة ِإال ،  ْرِمِذيَحُه اَلتـ٢(َوَصح(  .  

 )٣(  [ِمنا  ]َوُيَكبـُر ، َكاَن يُِهل ِمنا اَْلُمِهل َفَال يـُْنِكُر َعَلْيهِ   {: قَالَ  �َنٍس َوَعْن أَ  -٧٥٣
  .  )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }اَْلُمَكبـُر َفَال يـُْنِكُر َعَلْيِه 

ُهَما قَالَ  -٧٥٤ أَْو قَاَل ِيف ، ِيف اَلثـَقلِ  �ِه بـََعَثِين َرُسوُل اَلل  {: َوَعْن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٦(   }بَِلْيٍل  )٥(اَلضَعَفِة ِمْن َمجٍْع  

َها قَاَلتْ  -٧٥٥ َلَة اَْلُمْزَدلَِفةِ  �ِاْسَتْأَذَنْت َسْوَدُة َرُسوَل اَللِه  {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ : لَيـْ
َلهُ    .  )٧(ُمتـَفٌق َعَلْيِهَما    }فََأِذَن َهلَا  -ثَِقيَلةً : تـَْعِين - وََكاَنْت ثَِبطَةً ، َأْن َتْدَفَع قـَبـْ

ُهَما قَالَ  -٧٥٦ َال تـَْرُموا َاجلَْْمَرَة َحىت  { �قَاَل لََنا َرُسوُل اَللِه : َوَعْن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٨(َوِفيِه اِْنِقطَاٌع  ، اِئي َرَواُه َاخلَْْمَسُة ِإال النسَ   }َتْطُلَع اَلشْمُس 

                                                 
  . عصا محنية الرأس: ، والمحجن) ١٢٧٥( لم رواه مس. حسن - ١

مع " األصل " وله شاهد، وقد خرجته في : قلت. حسن صحيح: وقال الترمذي).  ٢٢٤و  ٢٢٣/  ٤( ، وأحمد ) ٢٩٥٤( ، وابن ماجه ) ٨٥٩( ، والترمذي ) ١٨٨٣( رواه أبو داود . صحيح - ٢

  . مع بيان لطرق وألفاظ حديث الباب

  ". الصحيحين " ، وهي في "ن باألصلي" غير موجودة  - ٣

كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع : ، من طريق محمد بن أبي بكر الثقفي؛ أنه سأل أنس بن مالك، وهما غاديان من منى إلى عرفة) ١٢٨٥( ، ومسلم ) ١٦٥٩( رواه البخاري . صحيح - ٤

  . الحديث... كان يهل: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال

  . مزدلفة من: أي - ٥

  . واللفظ لمسلم)  ١٢٩٣( ، ومسلم ) ١٨٥٦( رواه البخاري . صحيح - ٦

  ).  ١٢٩٠( ، ومسلم ) ١٦٨٠( رواه البخاري . صحيح - ٧

، عن ابن عباس، به، إال أن ، من طريق الحسن العرني) ٣٤٣و  ٣١١و  ٢٣٤/  ١( ، وأحمد ) ٣٠٢٥( ، وابن ماجه ) ٢٧٢ - ٢٧٠/  ٥( ، والنسائي ) ١٩٤٠( رواه أبو داود . صحيح - ٨

بسند صحيح )  ٨٩٣( ورواه الترمذي . وبهذا التخريج تعلم وهم الحافظ في عزوه لهم إال النسائي فإنه عنده: قلت". فيه انقطاع : " الحسن لم يسمع من ابن عباس، ومن أجل ذلك قال الحافظ هنا

وللحديث طرق أخرى، وهي مخرجة : قلت. ال ينطبق على طريق الترمذي" وفيه انقطاع : " بهذا يتبين لك أن قول الحافظو ". حديث حسن صحيح : " وقال. متصل من طريق مقسم عن ابن عباس

أيضا عزاه للنسائي، من المؤاخذات التي أوردتها هنا فقد أشار إلى طرقه و )  ٥٢٨/  ٣" ( الفتح " سلم كالم الحافظ في : فائدة. مما يجعل الواقف على الحديث ال يشك في صحته" باألصل " 

  ". وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا، ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان ... هو حديث حسن: " وقال
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َها قَاَلتْ  -٧٥٧ َلَة اَلنْحرِ  �أَْرَسَل اَلنِيب  {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ فـََرَمِت ، بِأُم َسَلَمَة لَيـْ
  .  )١(ُه َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم  َوِإْسَنادُ ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }ُمث َمَضْت فَأَفَاَضْت ، َاجلَْْمَرَة قـَْبَل اَْلَفْجرِ 

-َمْن َشِهَد َصَالتـََنا َهِذِه  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن ُعْرَوَة ْبِن ُمَضرٍس  -٧٥٨
فـََقْد َمت َحجُه ، رًاَوَقْد َوَقَف ِبَعَرَفَة قـَْبَل َذِلَك لَْيًال َأْو نـََها، فـََوَقَف َمَعَنا َحىت َنْدَفعَ  -بِاْلُمْزَدلَِفةِ : يـَْعِين 

  .  )٢(َواْبُن ُخَزْميََة  ، َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي ، َرَواُه َاْخلَْمَسةُ   }َوَقَضى تـََفثَُه 

ِإن اَْلُمْشرِِكَني َكانُوا َال يُِفيُضوَن َحىت َتْطُلَع اَلشْمُس،  {: قَالَ  �َوَعْن ُعَمَر  -٧٥٩
َرَواُه   }ُمث أَفَاَض قـَْبَل َأْن َتْطُلَع اَلشْمُس ، َخاَلَفُهمْ  �َوَأن اَلنِيب  )٣(  َأْشرِْق ثَِبريُ : َويـَُقوُلونَ 

  ٤(اَْلُبَخارِي(  .  

ُهْم قَاَال  -٧٦٠ يـَُليب َحىت  �ملَْ يـََزِل اَلنِيب  {: َوَعْن اِْبِن َعباٍس َوُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٥(.  َرَواُه اَْلُبَخارِي   }َمجَْرَة اَْلَعَقَبِة  َرَمى

َوَرَمى ، َوِمًىن َعْن َميِيِنهِ ، أَنُه َجَعَل اَْلبَـْيَت َعْن َيَسارِهِ  { �َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َمْسُعوٍد  -٧٦١
  .  )٧(.  ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }ْت َعَلْيِه ُسورَُة اَْلبَـَقَرِة َهَذا َمَقاُم اَلِذي أُْنزِلَ : َوقَالَ  )٦(َاجلَْْمَرَة ِبَسْبِع َحَصَياٍت  

 .  
َوأَما بـَْعَد ، َاجلَْْمرََة يـَْوَم اَلنْحِر ُضًحى �َرَمى َرُسوُل اَللِه  {: قَالَ  �َوَعْن َجاِبٍر  -٧٦٢

  .  )٨(َرَواُه ُمْسِلٌم    }َذِلَك فَِإَذا زَاَدْت اَلشْمُس 

                                                 
  ". باألصل " أنكره اإلمام أحمد وغيره، وهو مقتضى القواعد العلمية الحديثة كما تجد مفصال )  ١٩٤٢( رواه أبو داود . منكر - ١

وقال ).  ٢٨٢١و  ٢٨٢٠( ، وابن خزيمة ) ٢٦٢و  ٢٦١و  ١٥/  ٤( ، وأحمد ) ٣٠١٦( ، وابن ماجه ) ٨٩١( ، والترمذي ) ٢٦٣/  ٥( والنسائي  ،) ١٩٥٠( رواه أبو داود . صحيح - ٢

  ". هذا حديث حسن صحيح : " الترمذي

  . بفتح أوله وخفض ثانيه جبل معروف على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم جبال مكة: ثبير - ٣

  . فذكره: شهدت عمر رضي اهللا عنه صلى بجمع الصبح، ثم وقف، فقال: ، عن عمرو بن ميمون، يقول) ١٦٨٤( البخاري  رواه. صحيح - ٤

  ). فتح /  ٥٣٢/  ٣( رواه البخاري . صحيح - ٥

  ". حصاة : " إلى" أ " تحرف في  - ٦

  ).  ٣٠٧) (  ١٢٩٦( ، ومسلم ) ١٧٤٩( رواه البخاري . صحيح - ٧

  ". ذلك : " ودون لفظ" بعد " برفع " وأما بعد، فإذا زالت الشمس : " وفيه).  ٣١٤) (  ١٢٩٩( م رواه مسل. صحيح - ٨
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ُهَما َوَعْن اِْبِن عُ  -٧٦٣ نـَْيا {َمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ ُه َكاَن يـَْرِمي َاجلَْْمَرَة اَلدِبَسْبِع َحَصَياتٍ ، أَن ،
َلةَ ، ُمث ُيْسِهلُ ، ُمث يـَتَـَقدمُ ، ُيَكبـُر َعَلى أَثَِر ُكل َحَصاةٍ  َوَيْدُعو ، فـَيَـُقوُم َطوِيالً ، فـَيَـُقوُم فـََيْستَـْقِبُل اَْلِقبـْ

َلةِ ، ُمث يَْأُخُذ َذاَت اَلشَماِل فـَُيْسِهلُ ، ُمث يـَْرِمي اَْلُوْسَطى، َدْيهِ َويـَْرَفُع يَ  ُمث َيْدُعو ، َويـَُقوُم ُمْستَـْقِبَل اَْلِقبـْ
ُمث ، َهاُمث يـَْرِمي َمجَْرَة َذاِت اَْلَعَقَبِة ِمْن َبْطِن اَْلَواِدي َوَال يَِقُف ِعْندَ ، فـَيَـْرَفُع َيَدْيِه َويـَُقوُم َطوِيالً 

  .  )١(َرَواُه اَْلُبَخارِي    }يـَْفَعُلُه  �َهَكَذا رَأَْيُت َرُسوَل اَللِه : فـَيَـُقولُ ، يـَْنَصِرفُ 

: قَاُلوا" اَللُهم اْرَحِم اَْلُمَحلِقَني : " قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  { )٢(؛   [ـُه  ]َوَعْنـ  -٧٦٤
  .  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }" َواْلُمَقصرِيَن : " قَاَل ِيف اَلثالِثَةِ . اَللهِ  َواْلُمَقصرِيَن يَا َرُسولَ 

ُهَما  -٧٦٥ َوَقَف ِيف  �َأن َرُسوَل اَللِه  {َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َعْمرِِو ْبِن اَْلَعاِص َرِضَي اَللُه َعنـْ
ِاْذَبْح َوَال : " قَالَ . َفَحَلْقُت قـَْبَل َأْن أَْذَبحَ ، ملَْ َأْشُعرْ : فـََقاَل َرُجلٌ ، َفَجَعُلوا َيْسأَُلونَهُ ، َحجِة اَْلَوَداعِ 

َفَما ُسِئَل " ِاْرِم َوَال َحرََج : " قَالَ ، فـََنَحْرُت قـَْبَل َأْن أَْرِميَ ، ملَْ َأْشُعرْ : فـََقالَ ، َفَجاَء آَخرُ " َحرََج 
َم َوَال ُأخرَ  قَالَ  يـَْوَمِئٍذ َعْن َشْيٍء ُقد َفٌق َعَلْيهِ   }" اِفْـَعْل َوَال َحرََج : " ِإال٤(.  ُمتـ(  .  

ُهَما  -٧٦٦ ، َحنََر قـَْبَل َأْن َحيِْلقَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  {َوَعْن اَْلِمْسَوِر ْبِن َخمَْرَمَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٥(َرَواُه اَْلُبَخارِي    }َوأََمَر َأْصَحابَُه ِبَذِلَك 

َها قَاَلتْ  -٧٦٧ ِإَذا َرَمْيُتْم َوَحَلْقُتْم فـََقَد  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٦(َوِيف ِإْسَناِدِه َضْعٌف  ، َوأَبُو َداُودَ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }َحل َلُكْم اَلطيُب وَُكل َشْيٍء ِإال اَلنَساَء 

                                                 
  ).  ١٧٥١( رواه البخاري . صحيح - ١

  ". أ " والزيادة سقطت من  - ٢

  ).  ١٣٠١( ، ومسلم ) ١٧٢٧( رواه البخاري . صحيح - ٣

  ).  ١٣٠٦( ، ومسلم ) ٨٣( رواه البخاري . صحيح - ٤

  ).  ١٨١١( رواه البخاري . يحصح - ٥

". وذبحتم : " ، وعندهما زيادة) ١٣٦/  ٥" ( السنن الكبرى " ، والبيهقي في ) ٢٧٦/  ٢( ورواه من نفس الطريق الدارقطني ". والثياب : " وزاد)  ١٤٣/  ٦( وهذا لفظ أحمد . منكر بهذا اللفظ - ٦

: بلفظ -وفي سنده الحجاج أيضا- )  ١٩٧٨( ورواه أبو داود : قلت". وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطأة : " دلس، ولذلك قال البيهقيوآفة الحديث الحجاج بن أرطاة، فهو كثير الخطأ م: قلت". 

طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه "  :، ولفظه) ٢٤٤/  ٦( وهو بهذا اللفظ صحيح، إذ له شاهد عن عائشة بسند صحيح عن أحمد ". إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إال النساء " 

ولفظه -، وغيره من حديث ابن عباس ) ٢٠٩٠( وله شاهد آخر عند أحمد ". حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت : وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل واإلحرام

وخالصة األمر أن الحديث صحيح بدون ذكر الحلق والذبح، وبهذا يكون الحل من كل شيء إال النساء بعد رمي جمرة . ي رفعه ووقفهورجاله ثقات إال أن فيه انقطاعا، واختلف ف -كلفظ أبي داود
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ُهَما -٧٦٨ ، لَْيَس َعَلى اَلنَساِء َحْلقٌ  {: قَالَ  �َعِن اَلنِيب ، َوَعِن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
َا يـَُقصْرَن  ١(َرَواُه أَبُو َداُوَد بِِإْسَناٍد َحَسٍن    }َوِإمن(  .  

ُهَما -٧٦٩ ِاْسَتْأَذَن َرُسوَل  �اَس ْبَن َعْبِد اَْلُمطِلِب َأن اَْلَعب  {: َوَعِن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٢(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }فََأِذَن َلُه ، ِمْن َأْجِل ِسَقايَِتهِ ، َأْن يَِبيَت ِمبَكَة لََياِيلَ ِمًىن  �اَللِه 

٧٧٠-  ِه  { �َوَعْن َعاِصِم ْبِن َعِديَرُسوَل اَلل ِبِل ِيف اَْلبَـْيُتوتَِة َعْن أَْرَخَص لُِرَعاة اَْإلِ  �َأن
َوَصحَحُه ، َرَواُه َاخلَْْمَسةُ   }ُمث يـَْرُموَن يـَْوَم اَلنـْفِر ، ُمث يـَْرُموَن اَْلَغِد لِيَـْوَمْنيِ ، يـَْرُموَن يـَْوَم اَلنْحرِ ، ِمًىن 

 ْرِمِذياَن  ، اَلتـ٣(َواْبُن ِحب(  .  

ُمتـَفٌق . َاحلَِْديثَ   }... يـَْوَم اَلنْحرِ  �َخطَبَـَنا َرُسوُل اَللِه  { :قَالَ  �َوَعْن َأِيب ِبْكَرَة  -٧٧١
  .  )٤(َعَلْيِه  

َها قَاَلتْ  -٧٧٢ َهاَن َرِضَي اَللُه َعنـْ يـَْوَم اَلرُءوِس  �َخطَبَـَنا َرُسوُل اَللِه  {: َوَعْن َسراَء بِْنِت نـَبـْ
  .  )٥(َاحلَِْديَث َرَواُه أَبُو َداُوَد بِِإْسَناٍد َحَسٍن    }" ؟ اِم اَلتْشرِيِق أَلَْيَس َهَذا َأْوَسَط أَي : " فـََقالَ 

٧٧٣-  ِيباَلن َها َأن َطَواُفِك بِاْلبَـْيِت َوبـَْنيَ اَلصَفا  {: قَاَل َهلَا �َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )١(َرَواُه ُمْسِلٌم    } َواَْلَمْرَوِة َيْكِفيَك حلَِجِك َوُعْمَرِتكِ 

                                                                                                                                                                  
ئون به آذان الناس أيام الحج من أن وأما ما يفتي به بعض الناس، ويمل": تنبيه . " العقبة فقط عمال بهذا الدليل الصحيح، وهو أيضا قول جماعة من السلف كعائشة وابن الزبير، وعلقمة وغيرهم

إنما نتبع الدليل، ويريدون بذلك : فإن قالوا. فيلزمهم أن يتركوا مذهبهم إلى الدليل الصحيح -رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف اإلفاضة-التحلل ال يكون إال بعد فعل اثنين من ثالثة 

المحرم : قلت: " إذ قال)  ١٤٣١/  ١٠٣/  ٣". ( مسائل صالح " خاصة وقد قال به اإلمام أحمد رحمه اهللا كما في ! تم الذبح، وقد جاء في الحديث؟ولم أخرج: قلنا. حديث الباب بزيادته المنكرة

فهل هم قائلون بذلك؟ ال " تم فقد حل لكم كل شيء إذا حلقتم وذبح: " أليس قال النبي صلى اهللا عليه وسلم. نعم: إذا رمى وحلق وذبح قبل أن يطوف البيت أله أن يصيد في غير المحرم؟ قال

  . أظن

  ).  ١٤٣١/  ٢٨١/  ١" ( العلل " ، وقواه أبو حاتم في ) ١٩٨٥( رواه أبو داود . حسن - ١

  ).  ١٣١٥( ، ومسلم ) ١٦٣٤( رواه البخاري . صحيح - ٢

  . حسن صحيح: وقال الترمذي). موارد  ١٠١٥( ، وابن حبان ) ٤٥٠/  ٤( ، وأحمد ) ٣٠٣٧( ، وابن ماجه ) ٩٥٥( ، والترمذي ) ٢٧٣/  ٥( ، والنسائي ) ١٩٧٥( رواه أبو داود . صحيح - ٣

. بلى: لناأليس يوم النحر؟ ق: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال. اهللا ورسوله أعلم: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: " ، وتمامه قال) ١٦٧٩( ، ومسلم ) ١٧٤١( رواه البخاري . صحيح - ٤

اهللا ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه : أي بلد هذا؟ قلنا: قال. أليس ذو الحجة ؟ قلنا بلى: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال. اهللا ورسوله أعلم: أي شهر هذا؟ قلنا: قال

اللهم : قال. نعم: كم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، أال هل بلغت؟ قالوافإن دماءكم وأموال: قال. بلى: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: قال. بغير اسمه

  . والسياق للبخاري". اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، فال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 

  ". التقريب : " كما نص عليه في مقدمة. أي حيث يتابع، وٕاال فلين الحديث: قلت". مقبول " ، وفي سنده ربيعة بن عبد الرحمن قال عنه الحافظ نفسه ) ١٩٥٣( رواه أبو داود . ضعيف  - ٥
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ُهَما -٧٧٤ ملَْ يـَْرُمْل ِيف اَلسْبِع اَلِذي أَفَاَض ِفيِه  { �َأن اَلنِيب ؛ َوَعِن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
{   ْرِمِذياَلتـ َحُه َاْحلَاِكمُ ، َرَواُه َاْخلَْمَسُة ِإال٢(.  َوَصح(  .  

ُمث َرَقَد َرْقَدًة ، َصلى اَلظْهَر َواْلَعْصَر َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاءَ  �َأن اَلنِيب  { � َوَعْن أََنسٍ  -٧٧٥
  .  )٣(.  َرَواُه اَْلُبَخارِي   }ُمث رَِكَب ِإَىل اَْلبَـْيِت َفطَاَف بِِه ، بِاْلُمَحصبِ 

 -اَلنـُزوَل بِاْألَْبَطحِ : َأيْ -ا ملَْ َتُكْن تـَْفَعُل َذِلَك أَنـهَ  {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـَْها -٧٧٦
َا نـََزَلُه َرُسوُل اَللِه : َوتـَُقوُل  ُه َكاَن َمْنزًِال َأْمسََح ِخلُُروِجِه  �ِإمن٤(َرَواُه ُمْسِلٌم    }ِألَن(  .  

ُهَما قَالَ  -٧٧٧ ، اَلناُس َأْن َيُكوَن آِخَر َعْهِدِهْم بِاْلبَـْيتِ  أُِمرَ  {: َوَعْن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }ِإال أَنُه َخفَف َعِن اْحلَاِئِض 

ُهَما قَالَ  -٧٧٨ َصَالٌة ِيف َمْسِجِدي َهَذا  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعِن اِْبِن اَلزبـَْريِ َرِضَي اَللُه َعنـْ
َوَصَالٌة ِيف اَْلَمْسِجِد َاحلََْراِم أَْفَضُل ِمْن َصَالٍة ، أَْلِف َصَالٍة فِيَما ِسَواُه ِإال اَْلَمْسِجَد اَْحلََراَم  أَْفَضُل ِمنْ 

  .  )٦(َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن  ، َرَواُه َأْمحَدُ   }ِيف َمْسِجِدي ِمبِائَِة َصَالٍة 

ْحَصاِر بَاُب      اَْلَفَواِت َواْإلِ

  

                                                                                                                                                                  
وأما " عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك  يجزئ: " وعنده رواية أخرى تالية لهذه، بلفظ". يسعك طوافك لحجك وعمرتك : " ، ولكن بلفظ) ١٣٢/  ٨٧٩/  ٢( رواه مسلم . صحيح - ١

العمرة بعد الحج إنما ): "  ٦٣٩ - ٦٣٨/  ٤" ( الصحيحة " قال شيخنا في ": فائدة ). "  ٨٨٠/  ٢٩٤/  ١" ( العلل " وأعله أبو حاتم في )  ١٨٩٧( اللفظ الذي ذكره الحافظ، فهو ألبي داود 

ثم حال  مرة الحج بين يدي الحج، ألنها حاضت، كما علمت من قصة عائشة هذه، فمثلها من النساء إذا أهلت بعمرة الحج كما فعلت هي رضي اهللا عنها،هي للحائض التي لم تتمكن من اإلتيان بع

ال نراه مشروعا؛ ألن أحدا من الصحابة الذين حجوا معه صلى بينها وبين إتمامها الحيض، فهذه يشرع لها العمرة بعد الحج، فما يفعله اليوم جماهير الحجاج من تهافتهم على العمرة بعد الحج، مما 

  ". بيانا للحقيقة ) عمرة الحائض ( ولذلك جريت على تسمية العمرة بـ ! اهللا عليه وسلم لم يفعلها، بل إنني أرى أن هذا من تشبه الرجال بالنساء، بل الحيض منهن

، وفي سنده ابن جريج، وهو مدلس، وقد عنعنه، وأما عزوه ) ٤٧٥/  ١( ، والحاكم ) ٣٠٦٠( ، وابن ماجه ) ٤٦١ - ٤٦٠/  ٢" ( رى الكب" ، والنسائي في ) ٢٠٠١( رواه أبو داود . ضعيف - ٢

  . فاهللا أعلم. أحمدنسبة لمن نسبه لهم هنا إال " التلخيص " وفي تخريجه للحديث في " األطراف " فما أظنه إال وهما، إذ لم أجده فيه، وال ذكره الحافظ نفسه في " للمسند " 

  ).  ١٧٦٤( رواه البخاري . صحيح - ٣

وفي ". األبطح: يعني. إنما كان منزله ينزله النبي صلى اهللا عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه: " ، عن عائشة، قالت ) ١٧٦٥( رواه البخاري أيضا : ، وأقول) ١٣١١( رواه مسلم . صحيح - ٤

  ". اللفظ لمسلم متفق عليه، و : " مثل هذا يقول الحافظ

  ).  ٣٨٠) (  ١٣٢٨( ، ومسلم ) ١٧٥٥( رواه البخاري . صحيح - ٥

  ).  ١٦٢٠( ، وابن حبان ) ٥/  ٤( رواه أحمد . صحيح - ٦
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ُهَما قَالَ  -٧٧٩ َوَجاَمَع  )١(َفَحَلَق   �َقْد ُأْحِصَر َرُسوُل اَللِه  {: َعِن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٢(َرَواُه اَْلُبَخارِي    }َحىت ِاْعَتَمَر َعاًما قَاِبًال ، َوَحنََر َهْديَهُ ، ِنَساَءهُ 

َعَلى ُضَباَعَة بِْنِت اَلزبـَْريِ ْبِن  �َدَخَل اَلنِيب  {: ا قَاَلتْ َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْهَ  -٧٨٠
َها  �َوأَنَا َشاِكَيٌة، فـََقاَل اَلنِيب ، ِإين أُرِيُد َاحلَْج ! يَا َرُسوَل اَللهِ : فـََقاَلتْ ، َعْبِد اَْلُمطِلِب َرِضَي اَللُه َعنـْ

  .  )٤(.  ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }" َحْيُث َحَبْسَتِين  )٣(ي  َأن َحمَل : ُحجي َواْشَرتِِطي" 

َمْن   { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َعْن اَحلَْجاِج ْبِن َعْمرٍو َاْألَْنَصارِي ، َوَعْن ِعْكرَِمةَ  -٧٨١
َفَسأَْلُت اِْبَن َعباٍس َوأَبَا ُهَريـَْرَة َعْن . ةُ فـََقَد َحل َوَعَلْيِه َاحلَْج ِمْن قَاِبٍل قَاَل ِعْكرِمَ ، َأْو ُعرِجَ ، ُكِسرَ 
  .  )٥(َوَحسَنُه اَلتـْرِمِذي  ، َرَواُه َاخلَْْمَسةُ   }َصَدَق : فـََقاَال ؟ َذِلكَ 

نَاِين َأْمحَُد ْبُن َعِلي ْبِن َحَجٍر اَْلكِ ؛ قَاَل ُمَصنـُفُه َحاِفُظ اَْلَعْصِر قَاِضي اَْلُقَضاِة أَبُو اَْلَفْضلِ 
  : اَْلَعْسَقَالِين اَْلِمْصرِي أَبـَْقاُه اَللُه ِيف َخْريٍ 

وََكاَن اَْلَفرَاُغ ِمْنُه ِيف ثَاِين َعَشَر : َوُهَو اَلنْصُف ِمْن َهَذا اَْلِكَتاِب اَْلُمَباَرِك قَالَ . آِخُر َاْجلُْزِء َاْألَولِ 
  ". اَْلِعَباَداِت " َوُهَو آِخُر ، ْشرِيَن َوَمثَاِمنِائَةٍ َشْهِر رَبِيٍع َاْألَوِل َسَنَة َسْبٍع َوعِ 

ُلوُه ِيف َاْجلُْزِء اَلثاِين    يـَتـْ

  ِكَتاُب اَْلبُـُيوِع 
                                                 

  ". رأسه : " زاد البخاري - ١

حدثني هارون بن عيسى، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا يحيى بن : سكن قالالبن ال" كتاب الصحابة : " قرأت في):  ٧/  ٤" ( الفتح " ، وقال الحافظ في ) ١٨٠٩( رواه البخاري . صحيح - ٢

قال : قال عبد اهللا بن رافع مولى أم سلمة أنها سألت الحجاج بن عمرو األنصاري عمن حبس وهو محرم، فقال: سألت عكرمة، فقال: صالح، حدثنا معاوية بن سالم، عن يحيى بن أبي كثير، قال

قد أحصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وحدثته ابن عباس، فقال. صدق: فحدثت به أبا هريرة فقال: من عرج أو كسر أو حبس فليجزئ مثلها وهو في حل قال: " وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه

مع أن الذي حذفه . . . ، والسبب في حذفه أن الزائد ليس على شرطه نعرف بهذا السياق القدر الذي حذفه البخاري من هذا الحديث. فحلق، ونحر هديه، وجامع نساءه حتى اعتمر عامًا قابًال 

  ". ليس بعيدا من الصحة 

  . تحللي من اإلحرام: أي  - ٣

  ).  ١٢٠٧( ، ومسلم ) ٥٠٨٩( رواه البخاري . صحيح - ٤

وزاد أبو داود " وعليه حجة أخرى : " ، وعند بعضهم)  ٤٥٠/  ٣( ، وأحمد ) ٣٠٧٧( ، وابن ماجه ) ٩٤٠( ، والترمذي ) ١٩٩ - ١٩٨/  ٥( ، والنسائي ) ١٨٦٢( رواه أبو داود . صحيح - ٥

وتأوله ): "  ٢٨٨/  ٧" ( شرح السنة " قال البغوي في ". باألصل " وأعل هذا الحديث بما ال يقدح، كما هو مذكور : قلت". حديث حسن صحيح : " وقال الترمذي". أو مرض : " داود في رواية

  ". حل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد اإلحرام على معنى حديث ضباعة بنت الزبير بعضهم على أنه إنما ي
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 َم َتْسِليًما َكِثريًا َداِئًما أََبًدا، َغَفَر اَللٍد َوآلِِه َوَصْحِبِه َوَسلِدنَا ُحمَمُه َعَلى َسيى اَللُه ِلَكاتِِبهِ َوَصل ،
  . َوِلُكل اَْلُمْسِلِمَني َوَحْسبُـَنا اَللُه َونِْعَم اَْلوَِكيلُ ، َوِلَواِلَدْيهِ 

    

  ِبْسِم اَللِه اَلرْمحَِن اَلرِحيِم 
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  ِكَتاُب اَْلبُـُيوِع 

  ُشُروِطِه َوَما َُِي َعْنُه ِمْنُه بَاُب 

  

َعَمُل  {: قَالَ ؟ َأي اَْلَكْسِب َأْطَيبُ : ُسِئلَ  �َأن اَلنِيب  �َعْن رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع  - ٧٨٢
  .  )١(.  َرَواُه اَْلبَـزاُر، َوَصحَحُه َاْحلَاِكمُ   }وَُكل بـَْيٍع َمبـُْروٍر ، اَلرُجِل بَِيِدهِ 

ُهَما-َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَللِه  - ٧٨٣ َع َرُسوَل اَلل ؛ -َرِضَي اَللُه َعنـْ يـَُقوُل َعاَم  �ِه أَنُه مسَِ
  . َواْألَْصَنامِ ، َواْخلِْنزِيرِ ، َواْلَمْيَتةِ ، ِإن اَللَه َوَرُسوَلُه َحرَم بـَْيَع اَْخلَْمرِ  {: َوُهَو ِمبَكةَ ، اَْلَفْتحِ 

، َوُتْدَهُن َِا َاْجلُُلودُ ، نُ َِا اَلسفُ  )٢(فَِإنُه ُتْطَلى  ، أَرَأَْيَت ُشُحوَم اَْلَمْيَتةِ ! يَا َرُسوَل اَللِه : َفِقيلَ 
  ؟ َوَيْسَتْصِبُح َِا اَلناسُ 

ِإن اَللَه َلما ، قَاَتَل اَللُه اَْليَـُهودَ : " ِعْنَد َذِلكَ  �ُمث قَاَل َرُسوُل اَللِه ، "ُهَو َحَراٌم . َال : " فـََقالَ 
  .  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }فََأَكُلوا َمثََنُه ، ُمث بَاُعوهُ ، َحرَم َعَلْيِهْم ُشُحوَمَها َمجَُلوهُ 

ِإَذا ِاْختَـَلَف اَْلُمَتَباِيَعاِن  {: يـَُقولُ  �مسَِْعُت َرُسوَل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن اِْبِن َمْسُعوٍد  - ٧٨٣
نَـُهَما بـَيـَنةٌ  )٤(لَْيَس   ْلَعِة َأْو يـََتَتاَر ، بـَيـْ اَلس َحُه ، َرَواُه اَْخلَْمَسةُ   }َكاِن فَاْلَقْوُل َما يـَُقوُل َربَوَصح

  .  )٥(َاْحلَاِكُم  

                                                 
ولكن للحديث شواهد : قلت. وقد اخُتلف في إسناده، وأيضًا اختلف في وصله وٕارساله، فرّجح بعضهم اإلرسال: قلـت).  ١٠/  ٢( ، الحاكم )كشف األستار /  ٨٣/  ٢( رواه البزار . صحيح - ١

  . من حديث ابن عمر بسند ال بأس به) مجمع /  ١٩٤٤" ( األوسط " نها ما رواه الطبراني في م

  . بالياء المثناة من تحت. ُيطلى": الصحيحين " ، بالمثناة الفوقية، وفي "باألصلين " كذا  - ٢

  . ، وجملوه، أذابوه) ١٥٨١( ، ومسلم ) ٢٢٣٦( رواه البخاري . صحيح - ٣

  . من األصل سقط حرف الواو - ٤

واللفظ الذي ذكره الحافظ ).  ٤٥/  ٢( ، والحاكم ) ٤٦٦/  ١( ، وأحمد ) ٢١٨٦( ، وابن ماجه ) ١٢٧٠( ، والترمذي ) ٣٠٣ - ٣٠٢/  ٧( ، والنسائي ) ٣٥١١( رواه أبو داود . صحيح - ٥

، إال أن األمر كمل قال البيهقي في ألبي داود والنسائي والحاكم، وللحديث ألفاظ أخرى، وطرق كثيرة عن ابن مسعود، وهذه ال إذا ُجمع ): "  ٣٣٢/  ٥" ( الكبرى " طرق، وٕان كان بعضها قد ُأِعل

  ". باألصل " وتفضيل كل ذلك ". بينها صار الحديث بذلك قويًا 
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، َوَمْهِر اْلَبِغي ، نـََهى َعْن َمثَِن اَْلَكْلبِ  �َأن َرُسوَل اَللِه  { �َوَعْن َأِيب َمْسُعوٍد  - ٧٨٤
  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َوُحْلَواِن اَْلَكاِهِن 

ُهَما-ِد اَللِه َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعبْ  - ٧٨٥ َعَلى َمجٍَل لَُه  [َيِسُري  ]أَنُه َكاَن  {؛ -َرِضَي اَللُه َعنـْ
: " قَالَ ، َوَضَربَُه، َفَساَر َسْرياً ملَْ َيِسْر ِمثْـَلهُ ، َفَدَعا ِيل  �فـََلِحَقِين اَلنِيب : قَالَ . فََأرَاَد َأْن ُيَسيَبهُ . َأْعَيا

فـََلما بـََلْغُت ، َواْشتَـَرْطُت ُمحَْالنَُه ِإَىل أَْهِلي، فَِبْعُتُه ِبُوِقيةٍ " ِبْعِنيِه : " ُمث قَالَ . َال : تُ قـُلْ " ِبْعِنيِه ِبُوِقيٍة 
 ؟أَتـُرَاِين َماَكْسُتَك ِآلُخَذ َمجََلكَ : " فـََقالَ . ُمث َرَجْعُت فََأْرَسَل ِيف أَثَرِي، فـَنَـَقَدِين َمثََنهُ ، أَتـَْيُتُه بِاجلََْملِ 

َياُق ِلُمْسِلٍم  ، ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }فـَُهَو َلْك . ُخْذ َمجََلَك َوَدرَاِمهَكَ  ٢(َوَهَذا اَلس(  .  

َفَدَعا بِِه اَلنِيب . أَْعَتَق َرُجٌل ِمنا َعْبدًا َلُه َعْن ُدبٍُر ملَْ َيُكْن لَُه َماٌل َغيـْرُهُ  {: َوَعْنُه قَالَ  - ٧٨٦
  .  )٣(ٌق َعَلْيِه  ُمتـفَ   }فـََباَعُه  �

٧٨٧ -  ِيبمَ -َوَعْن َمْيُمونََة َزْوِج اَلنُه َعَلْيِه َوَسلى اَللَها، َصل َأن فَْأرًَة َوقـََعْت ِيف  {؛ -َوَرِضَي َعنـْ
َها �َفُسِئَل اَلنِيب ، َفَماَتْت ِفيهِ ، َمسْنٍ  َرَواُه اَْلُبَخارِي    }"  وَُكُلوهُ ، أَْلُقوَها َوَما َحْوَهلَا: " فـََقالَ . َعنـْ

)٤(  .  

  .  )٥(ِيف َمسٍْن َجاِمٍد  : َوالنَساِئي . َوزَاَد َأْمحَدُ 

                                                 
: الثاني. الكلب، وهو عاّم يشمل كل كلب، كما هو قول مالك، والشافعي تحريم ثمن: األول: وفي الحديث تحريم ثالثة أشياء: قلت).  ١٥٦٧( ، ومسلم ) ٢٢٣٧( رواه البخاري . صحيح - ١

تحريم ُحْلوان الكاهن، وهو ما يأخذه الكاهن على كهانته، وهو حرام باإلجماع لما فيه من أخذ الِعوض على أمر باطل، وفي معناه : الثالث. تحريم مهر البغّي، وهو ما تأخذه الزانية على الزنا

  . بالحصى، وغير ذلك مما يتعاطاه العّرافون من استطالع الغيب التنجيم، والضرب

  ).  ١٠٩رقم /  ١٢٢١/  ٣( ورواه مسلم . مطّوًال، وفي غير هذا الموطن مختصراً )  ٢٨٦١( رواه البخاري . صحيح - ٢

أعتق رجل من بني ُعْذرة عبدًا له : عن جابر قال)  ٩٩٧( وأما لفظ مسلم )  ٧١٨٦( و  ) ٢٥٣٤( ، وأقرب ألفاظ البخاري للفظ الذي ذكره الحافظ فهو برقم ) ٢١٤١( رواه البخاري . صحيح - ٣

صلى -؟ فاشتراه ُنعيم بن عبد اهللا العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول اهللا "من يشتريه مني : " فقال. ال: فقال" ألك مال غيره؟: " ، فقال-صلى اهللا عليه وسلم-فبلغ ذلك رسول اهللا . عن ُدُبر

فبين : يقول" وهكذا . فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. فإن فَضل شيء فألهلك. ابدأ بنفسك، فتصدق عليها: " ثم قال. ، فدفعها إليه-اهللا عليه وسلم

  . أنت حر بعد وفاتي: لعلق عتقه بموته، كأن يقو : أي": عن ُدُبر : " وقوله: يديك، وعن يمينك، وعن شمالك قلت

  ).  ٥٥٤٠( رواه البخاري . صحيح - ٤

  ).  ٣٣٠/  ٦( ، وأحمد ) ١٧٨/  ٧( رواه النسائي . صحيح - ٥
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فَِإْن  ، ِإَذا َوقـََعْت اَْلَفْأرَُة ِيف اَلسْمنِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ٧٨٨
َوَقْد َحَكَم ، َوأَبُو َداُودَ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }َوِإْن َكاَن َماِيًعا َفَال تـَْقرَبُوُه ، اَكاَن َجاِمدًا فَأَْلُقوَها َوَما َحْوهلََ 

  .  )١(َعَلْيِه اَْلُبَخارِي َوأَبُو َحامتٍِ بِاْلَوْهِم  

نـْوِر َواْلَكْلبِ : َوَعْن َأِيب اَلزبـَْريِ قَالَ  - ٧٨٩ الَ فـَقَ ؟ َسأَْلُت َجاِبًرا َعْن َمثَِن اَلس :}  ِيبَزَجَر اَلن� 
  .  )٢(َرَواُه ُمْسِلٌم    }َعْن َذِلَك 

  .  )٣(   }ِإال َكْلَب َصْيٍد  {: َوالنَساِئي َوزَادَ 

َها-َوَعْن َعاِئَشَة  - ٧٩٠ َكاتـَْبُت َأْهِلي َعَلى : فـََقاَلتْ ، َجاَءْتِين بَرِيَرةُ  {: قَاَلتْ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
ِإْن َأَحب َأْهُلِك َأْن أَُعدَها َهلُْم َوَيُكوَن َوَالُؤِك ِيل : فـَُقْلتُ . فََأِعيِنيِين ، ِيف ُكل َعاٍم أُوِقيةٌ ، اقٍ ِتْسٍع أُوَ 
َها؛ فـََقاَلْت َهلُمْ . َفَذَهَبْت بَرِيَرُة ِإَىل َأْهِلَها، فـََعْلتُ   �ِه َوَرُسوُل اَلل ، َفَجاَءْت ِمْن ِعْنِدِهمْ ، فَأَبـَْوا َعَليـْ
 �َفَسِمَع اَلنِيب ، ِإين َقْد َعَرْضُت َذِلَك َعَلْيِهْم فَأَبـَْوا ِإال َأْن َيُكوَن اَْلَوَالُء َهلُمْ : فـََقاَلتْ . َجاِلسٌ 

 ِيبَا اَْلَوَالُء ِلَمنْ ، ُخِذيَها َواْشَرتِِطي َهلُُم اَْلَوَالءَ : فـََقالَ .  �فََأْخبَـَرْت َعاِئَشُة اَلن أَْعَتَق فـََفَعَلْت  فَِإمن
  : ُمث قَالَ . َفَحِمَد اَللَه َوأَثـَْىن َعَلْيهِ  ,[َخِطيباً  ]ِيف اَلناِس  �ُمث قَاَم َرُسوُل اَللِه ، َعاِئَشةُ 

لَْيَس َما َكاَن ِمْن َشْرٍط  �َما بَاُل رَِجاٍل َيْشَرتُِطوَن ُشُروطًا لَْيَسْت ِيف ِكَتاِب اَللِه ، أَما بـَْعدُ " 
َا اَْلَوَالُء ، َوَشْرُط اَللِه أَْوَثقُ ، َقَضاُء اَللِه َأَحق ، َوِإْن َكاَن ِمائََة َشْرطٍ ، ِيف ِكَتاِب اَللِه فـَُهَو بَاِطلٌ  َوِإمن

  .  )٤(َواللْفُظ لِْلُبَخارِي  ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }" ِلَمْن أَْعَتَق 

    }ْشَرتِيَها َوأَْعِتِقيَها َواْشَرتِِطي َهلُُم اَْلَوَالَء اِ  {: َوِعْنَد ُمْسِلٍم فـََقالَ 

                                                 
ه البخاري وأبو حاتم، والقول في الحديث ما قال. من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة به)  ٣٨٤٢( ، وأبو داود ) ٤٩٠و  ٢٦٥و  ٢٣٣و  ٢٣٢/  ٢( رواه أحمد  - ١

  ". وهم ): "  ١٥٠٧/  ١٢/  ٢" ( الِعلل " وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في ". أخطأ فيه معمر . هذا خطأ): "  ٢٢٦/  ٤" ( السنن " فأما قول البخاري، فقد قال الترمذي في 

  ).  ١٥٦٩( رواه مسلم . صحيح - ٢

  ". منكر : " وقال في الثاني" ليس بصحيح : " في الموطن األولوقال )  ٣٠٩و  ١٩٠/  ٧( رواه النسائي  - ٣

  ).  ١٥٠٤( ، ومسلم ) ٢١٦٨( رواه البخاري . صحيح - ٤
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ُهَما-َوَعِن اِْبِن ُعَمَر  - ٧٩١ نـََهى ُعَمُر َعْن بـَْيِع أُمَهاِت اَْألَْوَالِد  {: قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َرَواُه   }َدا َلُه، فَِإَذا َماَت َفِهَي ُحرٌة لَِيْسَتْمِتْع َِا َما بَ ، َوَال تُوَرثُ ، َوَال تُوَهبُ ، َال تـَُباعُ : فـََقالَ 
َهِقي ، َماِلكٌ    .  )١(فـََوِهَم  ، َرفـََعُه بـَْعُض اَلرَواةِ : َوقَالَ ، َواْلبَـيـْ

َال نـََرى  ، َحي  �َوالنِيب ، أُمَهاِت َاْألَْوَالدِ ، ُكنا نَِبيُع َسَرارِيـََنا  {: قَالَ  �َوَعْن َجاِبٍر  - ٧٩٢
اَرُقْطِين ، َرَواُه النَساِئي   }ِبَذِلَك بَْأًسا  )٢( اَن  ، َواْبُن َماَجْه َواَلدَحُه اِْبُن ِحب٣(َوَصح(  .  

ُهَما-َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَللِه  - ٧٩٣ َعْن بـَْيِع َفْضِل  �نـََهى اَلنِيب  {: قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٤(ُمْسِلٌم  َرَواُه   }اَْلَماِء 

  .  )٥(   }َوَعْن بـَْيِع ِضَراِب َاجلََْمِل  {: َوزَاَد ِيف رَِوايَةٍ 

ُهَما-َوَعِن اِْبِن ُعَمَر  - ٧٩٤ َعْن َعْسِب اَْلَفْحِل  �نـََهى َرُسوُل اَللِه  {: قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
{    ٦(َرَواُه اَْلُبَخارِي(  .  

وََكاَن بـَْيعًا يـََتَبايـَُعُه َأْهُل ، نـََهى َعْن بـَْيِع َحَبِل َاْحلَبَـَلةِ  �َرُسوَل اَللِه َأن  {؛ َوَعْنهُ  - ٧٩٥
، ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }ُمث تـُْنَتُج اَلِيت ِيف َبْطِنَها ، َكاَن اَلرُجُل يـَْبَتاُع َاْجلَُزوَر ِإَىل َأْن تـُْنَتَج اَلناَقةُ : اْجلَاِهِليةِ 
  .  )٧(لِْلُبَخارِي   َواللْفظُ 

  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َوَعْن ِهَبِتِه ، نـََهى َعْن بـَْيِع اَْلَوَالءِ  �َأن َرُسوَل اَللِه  {؛ َوَعْنهُ  - ٧٩٦
                                                 

صلى اهللا عليه -ى النبي فرفعه إل… وغلط فيه بعض الرواة : " وقال البيهقي).  ٣٤٣ - ٣٤٢/  ١٠" ( الكبرى " ، والبيهقي في ) ٦/  ٧٧٦/  ٢" ( الموطأ " رواه مالك في . صحيح موقوفاً  - ١

  ". ، وهو وْهم ال يحل ِذكره -وسلم

وفي المصادر المذكورة، وأما ما وقع في بعضها بالياء، فهو تحريف، ومما يؤكد ذلك قول البيهقي " األصل " بالنون كما في " نرى " بالمثناة التحتانية، وهو تحريف صوابه " يرى ": " أ " في  - ٢

  ". علم بذلك، فأقرهم عليه  -صلى اهللا عليه وسلم-شيء من هذه األحاديث أن النبي  ليس في): "  ٣٤٧/  ١٠( 

ِبعنا أمهات : وفي رواية أخرى لحديث جابر قال: قلت).  ١٢١٥( وابن حبان )  ٣٧/  ١٣٥/  ٤( ، والدارقطني ) ٢٥١٧( ، وابن ماجه ) ١٩٩/  ٣" ( الكبرى " رواه النسائي في . صحيح - ٣

  . ، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا-صلى اهللا عليه وسلم-هد رسول اهللا األوالد على ع

  ).  ١٥٦٥( رواه مسلم . صحيح - ٤

  ".  -صلى اهللا عليه وسلم-واألرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي . وعن بيع الماء: " وتمامها)  ٣٥) (  ١٥٦٥( صحيح مسلم  - ٥

  . قاله الحافظ. ُأجرة الجماع: وهو ثمن ماء الفحل، وقيل. بفتح فسكون: ْسبوعَ ).  ٢٢٨٤( رواه البخاري . صحيح - ٦

وحَبل . كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الَجزور إلى حَبل الحَبلة: ولمسلم صدر الحديث مثل لفظ البخاري، وأما باقيه فلفظه عنده: قلت).  ١٥١٤( ، ومسلم ) ٢١٤٣( رواه البخاري . صحيح - ٧

  . عن ذلك -صلى اهللا عليه وسلم-فنهاهم رسول اهللا . ْنَتج الناقة، ثم تحمل التي ُنِتَجتوحَبل الحَبلة أن تُ 
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  }َرِر َوَعْن بـَْيِع اَْلغَ ، َعْن بـَْيِع َاحلََْصاةِ  �نـََهى َرُسوُل اَللِه  {: قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ٧٩٧
  .  )٢(َرَواُه ُمْسِلٌم  

َرَواُه   }َمِن ِاْشتَـَرى َطَعامًا َفَال يَِبْعُه َحىت َيْكَتاَلُه  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه : َوَعْنهُ  - ٧٩٨
  .  )٣(ُمْسِلٌم  

َعٍة  �نـََهى َرُسوُل اَللِه  {: َوَعْنُه قَالَ  - ٧٩٩ َعتَـْنيِ ِيف بـَيـْ ، َوالنَساِئي ، اُه َأْمحَدُ َروَ   }َعْن بـَيـْ
 ْرِمِذيَحُه اَلتـاَن  ، َوَصح٤(َواْبُن ِحب(  .  

َعٍة فـََلُه َأوََكُسُهَما {: َوِألَِيب َداُودَ  َعتَـْنيِ ِيف بـَيـْ   .  )٥(   }َأْو اَلربَا ، َمْن بَاَع بـَيـْ

ِه قَ ، َعْن أَبِيهِ ، َوَعْن َعْمرِِو ْبِن ُشَعْيبٍ  - ٨٠٠ ِه : الَ َعْن َجدقَاَل َرُسوُل اَلل� }  َال حيَِل
، َرَواُه َاخلَْْمَسةُ   }َوَال بـَْيُع َما لَْيَس ِعْنَدَك ، َوَال رِْبُح َما ملَْ ُيْضَمنْ ، َسَلٌف َوبـَْيٌع َوَال َشْرطَاِن ِيف بـَْيعٍ 

 ْرِمِذيَحُه اَلتـ٦(َواْحلَاِكُم  ، َواْبُن ُخَزْميَةَ ، َوَصح(  .  

  : َعْن َعْمٍرو اَْلَمْذُكوِر بَِلْفظِ ، ِمْن رَِوايَِة َأِيب َحِنيَفةَ " ُعُلوِم َاحلَِْديِث " َجُه ِيف َوَأْخرَ 

  .  )٧(َوُهَو َغرِيٌب  " َاْألَْوَسِط " َوِمْن َهَذا اَْلَوْجِه َأْخَرَجُه اَلطبَـرَاِين ِيف " نـََهى َعْن بـَْيٍع َوَشْرٍط " 
                                                                                                                                                                  

  ).  ١٥٠٦( ، ومسلم ) ٦٧٥٦( رواه البخاري . صحيح - ١

  ).  ١٥١٣( رواه مسلم . صحيح - ٢

  ).  ١٥٢٨( رواه مسلم . صحيح - ٣

عن طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي ) موارد  ١١٠٩( ، وابن حبان ) ١٢٣١( ، والترمذي ) ٢٩٦ - ٢٩٥/  ٧( ، والنسائي ) ٥٠٣و  ٤٧٥و  ٤٣٢/  ٢( رواه أحمد . حسن - ٤

  ". حديث حسن صحيح : " وقال الترمذي. هريرة، به

  ).  ٣٤٦٠( رواه أبو داود . حسن - ٥

" سلف وبيع : " قوله).  ١٧/  ٢( والحاكم )  ٢٠٥و  ١٧٩و  ١٧٤/  ٢( ، وأحمد ) ٢١٨٨( ماجه ، وابن ) ١٢٣٤( ، والترمذي ) ٢٨٨/  ٧( ، والنسائي ) ٣٥٠٤( رواه أبو داود . حسن - ٦

دخل في حد بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفًا في متاع، أو على أن تقرضني ألفًا؛ ألنه إنما ُيقرضه لُيحابيه في الثمن، في: هو مثل أن يقول): "  ٣٩٠/  ٢" ( النهاية " قال ابن األثير في 

بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار، ونسيئة : هو كقولك): "  ٤٥٩/  ٢( قال ابن األثير " وال شرطان في بيع : " قوله". الجهالة؛ وألن كل قرض جر منفعة فهو ِربا؛ وألن في العقد شرطًا ال يصح 

هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح، فال يصح البيع، وال يحل الربح؛ ألنها في ): "  ١٨٢/  ٢( األثير قال ابن ": وال ربح ما لم يضمن : " قوله". بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة 

الصفة، أال ترى أنه أجاز السَلم يريد بيع العين دون بيع ": " المعالم " قال الخطابي في ": وبيع ما ليس عندك : " قوله". ضمان البائع األول، وليست من ضمان الثاني، فربحها وخسارتها لألول 

  ". ، أو جمله الشارد إلى اآلجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال؟، وٕانما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيـع عبد اآلبق

حدثنا محمد بن سليمان الّذهلي : من طريق عبد اهللا بن أيوب الضرير قال)  ١٩٧٣" ( جمع البحرين م" كما في " الوسط " ، والطبراني في ) ١٢٨( ص " علوم الحديث " رواه الحاكم في  - ٧

ل، والشرط البيع باط: ما تقول في رجل باع بيعًا وشرط شرطًا؟ قال: فقلت. قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قال
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بـََلَغِين َعْن : قَالَ ، َرَواُه َماِلكٌ   }َعْن بـَْيِع اَْلُعْربَاِن  �َهى َرُسوُل اَللِه نَـ  {: َوَعْنُه قَالَ  - ٨٠١
  .  )١(بِِه  ، َعْمرِو ْبِن ُشَعْيبٍ 

ُهَما قَالَ  - ٨٠٢ فـََلما ِاْستَـْوَجْبتُُه ، اِبـْتَـْعُت زَيْتًا ِيف اَلسوقِ  {: َوَعِن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
ِين َرُجٌل فََأْعطَاِين بِِه رِْحبًا َحَسناً، فََأَرْدُت َأْن َأْضِرَب َعَلى َيِد اَلرُجِل، فََأَخَذ َرُجٌل ِمْن َخْلِفي َلِقيَ 

 َحتُوزَُه ِإَىل َرْحِلكَ : فـََقالَ ، فَِإَذا ُهَو زَْيُد ْبُن ثَاِبتٍ ، ِبِذرَاِعي، فَاْلتَـَفت ؛ َال تَِبْعُه َحْيُث اِبـْتَـْعَتُه َحىت فَِإن
، َرَواُه َأْمحَدُ   }َحىت َحيُوَزَها اَلتجاُر ِإَىل رَِحاهلِِْم ، نـََهى َأْن تـَُباَع اَلسَلُع َحْيُث تـُْبَتاعُ  �َرُسوَل اَللِه 

  .  )٢(َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن َواْحلَاِكُم  ، َوأَبُو َداُوَد َواللْفُظ َلهُ 

نَاِنِري َوآُخُذ اَلدرَاِهمَ ، ِإين أَبِيُع بِاْلَبِقيعِ ! يَا َرُسوَل اَللهِ : ْلتُ قُـ  {: َوَعْنُه قَالَ  - ٨٠٣ فَأَبِيُع بِالد ،
َصلى -فـََقاَل َرُسوُل اَللهِ ؟ آُخُذ َهَذا ِمْن َهِذِه َوأُْعِطي َهَذِه ِمْن َهِذا، َوأَبِيُع بِالدرَاِهِم َوآُخُذ اَلدنَاِنريَ 

َنُكَما َشْيٌء : -َوَسلمَ  اَللُه َعَلْيهِ  ، َرَواُه َاخلَْْمَسةُ   }َال بَْأَس َأْن تَْأُخَذَها ِبِسْعِر يـَْوِمَها َما ملَْ تـَتَـَفرقَا َوبـَيـْ
  .  )٣(َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم  

                                                                                                                                                                  
ثالثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في ! يا سبحان اهللا : البيع جائز، والشرط جائز؛ فقلت: فقال. البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته: باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته؟ فقال

وهذا سند : قلت. الخ … نهى عن بيع وشرط  -صلى اهللا عليه وسلم-دثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ح. ما أدري ما قاال: فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال! مسألة واحدة 

  . ضعيف جدًا، عبد اهللا بن أيوب متروك، ومحل الشاهد الذي ساقه الحافظ فيه أبو حنيفة، وهو ضعيف في الحديث

وسبب ضعفه : قلت. بلغني عن عمرو بن شعيب، به: ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق مالك قال. ن الثقة عنده، عن عمرو بهع)  ١/  ٦٠٩/  ٢" ( الموطـأ " رواه مالك في . ضعيف - ١

إصالحًا وٕازالة فساد، لئال يملكه غيره : لبيع، أيسمي بذلك؛ ألن فيه إعرابًا لعقد ا: " قيل": النهاية " َعَرُبون وُعْرُبون قال ابن األثير في : والُعْربان ويقال. جهالة الواسطة بين مالك وعمرو بن شعيب

أعطيك دينارًا أو : أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو َيَتَكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو َتَكارى منه -واهللا أعلم-وذلك فيما نرى : " فقال" الموطأ " وقد فسر اإلمام مالك في ". باشترائه 

عة أو كراء الدابة فما أعطيتك، فهو ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وٕان تركت ابتياع السلدرهمًا أو أكثر من 

  ". لك باطل بغير شيء 

  ).  ٤٠/  ٢( ، والحاكم )موارد  ١١٢٠( ، وابن حبان ) ٣٤٩٩( ، وأبو داود ) ١٩١/  ٥( رواه أحمد . حسن - ٢

/  ٢( ، والحاكم ) ٢٢٦٢( ، وابن ماجه ) ١٢٤٢( ، والترمذي ) ٨٣ - ٨١/  ٧( ، والنسائي ) ٣٣٥٥و  ٣٣٥٤( ، وأبو داود ) ١٣٩و  ٨٤ - ٨٣و  ٣٣/  ٢( رواه أحمد . ضعيف مرفوعاً  - ٣

صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد ": التقريب " ته ِسماك بن حرب، فهو كما قال الحافظ في وِعل : قلت. ، من طريق ِسماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، به) ٤٤

ث عن وروى داود بن أبي هند هذا الحدي. هذا حديث ال نعرفه مرفوعًا، إال من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: " ولذلك قال الترمذي". تغّير بأخرة، فكان ربما يلقن 

سمعت : سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال شعبة: روى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال): "  ٢٦/  ٣" ( التلخيص " وقال الحافظ في ". سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا 

ورفعه لنا سماك، . وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه. رفعهأيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم ي

  ". وأنا أفرقه 
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  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َعِن النْجِش  �نـََهى  {: َوَعْنُه قَالَ  - ٨٠٤

ُهَما-ِر ْبِن َعْبِد اَللِه َوَعْن َجابِ  - ٨٠٥ ، نـََهى َعْن اَْلُمَحاقـََلةِ  �َأن اَلنِيب  {؛ -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َيا، َواْلُمَخابـََرةِ ، َواْلُمَزابـََنةِ  َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي  ، َرَواُه َاخلَْْمَسُة ِإال اِْبَن َماَجهْ   }ِإال َأْن تـُْعَلَم ، َوَعْن اَلثـنـْ

)٢(  .  

، َواْلُمَخاَضَرةِ ، َعِن اَْلُمَحاقـََلةِ  �نـََهى َرُسوُل اَللِه  {: قَالَ  �َوَعْن أََنٍس  - ٨٠٦
  .  )٣(َرَواُه اَْلُبَخارِي    }َواْلُمَزابـََنِة ، َواْلُمَناَبَذةِ ، َواْلُمَالَمَسةِ 

َال  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  -َماَرِضَي اَللُه َعنـْهُ -َعِن اِْبِن َعباٍس ، َوَعْن طَاُوسٍ  - ٨٠٧
: قَالَ " ؟ َوَال يَِبيُع َحاِضٌر لَِبادٍ : " َما قـَْولُهُ : قـُْلُت ِالْبِن َعباسٍ ". َوَال يَِبيُع َحاِضٌر لَِباٍد ، تـََلقْوا اَلرْكَبانَ 

  .  )٤(ي  ُمتـَفٌق َعَلْيِه َواللْفُظ لِْلُبَخارِ   }َال َيُكوُن َلُه ِمسَْسارًا 

َال تـََلقوا َاْجلََلَب، َفَمْن تـُُلقَي فَاْشُرتَِي  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ٨٠٨
  .  )٥(َرَواُه ُمْسِلٌم  .   }فَِإَذا أََتى َسيُدُه اَلسوَق فـَُهَو بِاْخلَِياِر ، ِمْنهُ 

َوَال يَِبيُع ، َوَال تـََناَجُشوا، َأْن يَِبيَع َحاِضٌر لَِبادٍ  �ُسوُل اَللِه نـََهى رَ  {: َوَعْنُه قَالَ  - ٨٠٩
َوَال ُتْسَأُل اَْلَمْرأَُة َطَالَق ُأْخِتَها لَِتْكَفَأ َما ِيف ، َوَال َخيُْطُب َعَلى ِخْطَبِة َأِخيهِ ، اَلرُجُل َعَلى بـَْيِع َأِخيهِ 

  .  )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }ِإنَاِئَها 

  .  )٧(   }َال َيُسِم اَْلُمْسِلُم َعَلى َسْوِم اَْلُمْسِلِم  {: َوِلُمْسِلمٍ 

                                                 
  . الزيادة في ثمن السلعة ممن ال يريد شرائها؛ ليقع فيها غيره: والنْجش).  ١٥١٦( ، ومسلم ) ٢١٤٢( رواه البخاري . صحيح - ١

  ". حديث حسن صحيح : " ، وقال الترمذي) ١٢٩٠( ، والترمذي ) ٣٨ - ٣٧/  ٧ (، والنسائي ) ٣٤٠٥( رواه أبو داود . صحيح - ٢

  . أي بيع الثمار والحبوب قبل أن َيْبُدو صالحها: الُمَخاَضرة).  ٢٢٠٧( رواه البخاري . صحيح - ٣

  ).  ١٥٢١( ، ومسلم ) ٢١٥٨( رواه البخاري . صحيح - ٤

  . هو مالك المجلوب، ومعناه إذا جاء صاحب المتاع إلى السوق، وعرف السعر، فله الخيار في االسترداد" سيده " جلب للبيع و هو ما ي: والجلب).  ١٥١٩( رواه مسلم . صحيح - ٥

  . ، واللفظ للبخاري) ١٥١٥( ، ومسلم ) ٢١٤٠( رواه البخاري . صحيح - ٦

  ". سلم على سوم الم: " بدل" على سوم أخيه : " إال أن الذي فيه)  ٩) (  ١٥١٥( مسلم  - ٧
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٨١٠ -  وَب َاْألَْنَصارِيِه  :[قَاَل  ] �َوَعْن َأِيب أَيَق  {: يـَُقولُ  �مسَِْعُت َرُسوَل اَللَمْن فـَر
َنُه َوبـَْنيَ أَ ، بـَْنيَ َواِلَدٍة َوَوَلِدَها ، َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي ، َرَواُه َأْمحَدُ   }ِحبِتِه يـَْوَم اَْلِقَياَمِة فـَرَق اَللُه بـَيـْ

  .  )١(.  َوَلِكْن ِيف ِإْسَناِدِه َمَقالٌ ، َواْحلَاِكمُ 

  .  )٢(َوَلُه َشاِهٌد  

، َالَمْنيِ َأَخَوْينِ َأْن أَبِيَع غُ  �أََمَرِين َرُسوُل اَللِه  {: قَالَ  �َوَعْن َعِلي ْبِن َأِيب طَاِلٍب  - ٨١١
نَـُهَما، َفذََكْرُت َذِلَك لِلنِيب ، فَِبْعتُـُهَما َوَال تَِبْعُهَما ِإال ، فَاْرجتَِْعُهَما، أَْدرِْكُهَما: فـََقالَ  �فـََفرْقُت بـَيـْ
يًعا  ، َواْحلَاِكمُ ، َواْبُن ِحبانَ ، َاْجلَاُرودِ َواْبُن ، َوَقْد َصحَحُه اِْبُن ُخَزْميَةَ ، َورَِجالُُه ثَِقاتٌ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }مجَِ

 بَـرَاِيناِن  ، َوالط٣(َواْبُن اَْلَقط(  .  

 �َغَال اَلسْعُر بِاْلَمِديَنِة َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَللِه  {: قَالَ  �َوَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  - ٨١٢
، ِإن اَللَه ُهَو اَْلُمَسعرُ  �فـََقاَل َرُسوُل اَللِه ، َفَسعْر لََنا، ْعرُ َغَال اَلس ! يَا َرُسوَل اَللِه : فـََقاَل اَلناسُ 

َولَْيَس َأَحٌد ِمْنُكْم َيْطلُُبِين ِمبَْظِلَمٍة ، -تـََعاَىل -َوِإين َألَْرُجو َأْن أَْلَقى اَللَه ، الرازِقُ ، اَْلَباِسطُ ، اَْلَقاِبضُ 
  .  )٥(َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن  ، َرَواُه َاخلَْْمَسُة ِإال النَساِئي   }" َدٍم َوَال َماٍل  )٤(ِيف  

  }َال َحيَْتِكُر ِإال َخاِطٌئ  {: قَالَ  �َعْن َرُسوِل اَللِه  �َوَعْن َمْعَمِر ْبِن َعْبِد اَللِه  - ٨١٣
  .  )٦(َرَواُه ُمْسِلٌم  

                                                 
كنا في البحر، وعلينا عبد اهللا : ، من طريق حيي بن عبد اهللا الُمعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال) ٥٥/ ٢( ، والحاكم ) ١٢٨٣( ، والترمذي ) ٤١٣)  ٤١٢/  ٥( رواه أحمد . حسن - ١

فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها، : قال. فرقوا بينها وبين ولدها: ما شأن هذه؟ قالوا: فقال. إذا امرأة تبكيبن قيس الفزاري، ومعنا أبو أيوب األنصاري، فمر بصاحب المقاسم، وقد أقام السبي، ف

هذه القصة فذكر الحديث، و ……: -صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا : ما حملك على ما صنعت؟ قال: فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد اهللا بن قيس فأخبره، فأرسل إلى أبي أيوب، فقال

  . كما قال ابن معين وغيره -إن شاء اهللا-والمقال الذي في سنده من أجل حيي بن عبد اهللا، ولكنه ليس به بأس : قلت. ألحمد دونهم

  . من حديث ُعبادة بن الصامت عند الدارقطني والحاكم، وال يصح سنده - ٢

  ).  ١٢٥/  ٢ (، والحاكم ) ٥٧٥( ، وابن الجارود ) ٧٦٠( رواه أحمد . صحيح - ٣

  ". من : " أشار إلى أن في نسخة" أ " في هامش  - ٤

" وقال الحافظ في ". حسن صحيح : " وقال الترمذي).  ٤٩١٤( ، وابن حبان ) ٢٢٠٠( ، وابن ماجه ) ١٣١٤( ، والترمذي ) ٣٤٥١( ، وأبو داود ) ١٥٦/  ٣( رواه أحمد . صحيح - ٥

  . وهو كما قال". مسلم  إسناده على شرط): "  ١٤/  ٣" ( التلخيص 

  . ومن احتكر فهو خاطئ: ، وفي لفظ آخر له) ١٣٠) (  ١٦٠٥( رواه مسلم . صحيح - ٦
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ِبَل َواْلَغَنمَ  {: قَالَ  �ِيب َعِن الن  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ٨١٤ َفَمِن اِبـَْتاَعَها بـَْعُد ، َال َتُصروا َاْإلِ
ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َوِإْن َشاَء َردَها َوَصاًعا ِمْن َمتٍْر ، ِإْن َشاَء أَْمَسَكَها، فَِإنُه ِخبَْريِ اَلنَظَرْيِن بـَْعَد َأْن َحيْلُبَـَها

)١(  .  

  .  )٢(   }فـَُهَو بِاْخلَِياِر َثَالثََة أَياٍم  {: َوِلُمْسِلمٍ 

: قَاَل اَْلُبَخارِي   }َال َمسَْراَء ، َرد َمَعَها َصاعًا ِمْن َطَعامٍ  {: اَْلُبَخارِي   }َعلَقَها ، َلهُ  {: َوِيف رَِوايَةٍ 
  .  )٣(َوالتْمُر َأْكثـَُر  

  }فـَْليَـُرد َمَعَها َصاًعا ، فَـَردَها، ِاْشتَـَرى َشاًة َحمَفَلةً َمِن  {: قَالَ  �َوَعِن اِْبِن َمْسُعوٍد  - ٨١٥
  ٤(َرَواُه اَْلُبَخارِي(  .  

 ْمسَاِعيِلي   . ِمْن َمتْرٍ : َوزَاَد َاْإلِ

َرِة َطَعامٍ  �َأن َرُسوَل اَللِه  { �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  - ٨١٦ ، افََأْدَخَل َيَدُه ِفيهَ ، َمر َعَلى ُصبـْ
. َأَصابـَْتُه اَلسَماُء يَا َرُسوَل اَللهِ : قَالَ " ؟ َما َهَذا يَا َصاِحَب اَلطَعامِ : " فـََقالَ ، فـََناَلْت َأَصاِبُعُه بـََلًال 

  .  )٥( َرَواُه ُمْسِلٌم   }َمْن َغش فـََلْيَس ِمين ؟ َكْي يـََراُه اَلناسُ ؛ أََفَال َجَعْلَتُه فـَْوَق اَلطَعامِ : فـََقالَ 

َمْن َحَبَس اَْلِعَنَب  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َعْن أَبِيِه ، َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن بـَُرْيَدةَ  - ٨١٧
" بَـرَاِين ِيف َرَواُه اَلط .   }فـََقَد تـََقحَم اَلناَر َعَلى َبِصريٍَة ، َحىت يَِبيَعُه ِممْن يـَتِخُذُه َمخْراً ، أَياَم اَْلِقطَافِ 

  .  )٦(بِِإْسَناٍد َحَسٍن  " َاْألَْوَسِط 

                                                 
  . ، واللفظ للبخاري) ١٥٢٤( ، ومسلم ) ٢١٤٨( رواه البخاري . صحيح - ١

  ).  ٢٤) (  ١٥٢٤( مسلم  - ٢

نهي عن ترك الشاة والناقة دون حلب حتى يجتمع لبنها ويكثر، فيظن المشتري أن ذلك " ال ُتَصروا : " وقوله). فتح /  ٣٦١/  ٤( وهي في البخاري )  ٢٥) (  ١٥٢٤( هذه الرواية لمسلم  - ٣

  . وٕانما يصلح الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد -الحنطة: وهي-ال يتعين السمراء بعينها : أي". ال سمراء " وقوله . عادتها

  ).  ٢١٤٩( خاري رواه الب. صحيح، وهو موقوف - ٤

  . الكومة المجتمعة من الطعام: والصبرة).  ١٠٢( رواه مسلم . صحيح - ٥

" المجروحين " وقال ابن حبان في ". حديث كذب باطل ):  ١١٦٥/  ٣٨٩/  ١" ( العلل " وقال أبو حاتم في ).  ١٩٨٤" ( مجمع البحرين " كما في " األوسط " رواه الطبراني في . موضوع - ٦

ولذلك قال شيخنا العالمة محّدث ).  ٣١٦/  ٢( ولم يعّقب عليه " اللسان " وقد ارتضى الحافظ هذا الكالم في ". خبر موضوع ": " الميزان " وقال الذهبي في ". حديث منكر ). "  ٢٣٦/  ١" ( 
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َها-َوَعْن َعاِئَشَة  - ٨١٨   }َاْخلََراُج بِالضَماِن  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَلتْ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َواْبُن ، َواْبُن َاْجلَاُرودِ ، َواْبُن ُخَزْميَةَ ، ْرِمِذي َوأَبُو َداُوَد َوَصحَحُه اَلتـ ، َوَضعَفُه اَْلُبَخارِي ، َرَواُه َاخلَْْمَسةُ 

  .  )١(َواْبُن اَْلَقطاِن  ، َواْحلَاِكمُ ، ِحبانَ 

٨١٩ -  َوَعْن ُعْرَوَة اْلَبارِِقي� }  ِيباَلن ةً  �َأنَأْو َشاةً ، َأْعطَاُه ِديَنارًا َيْشَرتِي بِِه ُأْضِحي ،
َفَكاَن َلْو ، َفَدَعا َلُه بِاْلبَـرََكِة ِيف بـَْيِعهِ ، فَأَتَاُه ِبَشاٍة َوِديَنارٍ ، فـََباَع ِإْحَداُمهَا ِبِديَنارٍ ، فَاْشتَـَرى َشاتـَْنيِ 

  .  )٢(َرَواُه َاخلَْْمَسُة ِإال النَساِئي    }ِاْشتَـَرى تـَُرابًا َلَرِبَح ِفيِه 

  .  )٣( َيُسْق َلْفظَُه  وَملَْ ، َوَقْد َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِي ِضْمَن َحِديثٍ 

  .  )٤(ِمْن َحِديِث َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم  : َوأَْوَرَد اَلتـْرِمِذي َلُه َشاِهداً  - ٨٢٠

٨٢١ -  َوَعِن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِي� }  ِيباَلن نـََهى َعْن ِشرَاِء َما ِيف ُبُطوِن َاْألَنـَْعاِم  �َأن
، َوَعْن ِشَراِء اَْلَمَغامنِِ َحىت تـُْقَسمَ ، َوَعْن ِشَراِء اَْلَعْبِد َوُهَو آِبقٌ ، ْيِع َما ِيف ُضُروِعَهاَوَعْن بَـ ، َحىت َتَضعَ 

اَرُقْطِين ، َواْلبَـزارُ ، َرَواُه اِْبُن َماَجهْ   }َوَعْن َضْربَِة اَْلَغاِئِص ، َوَعْن ِشَراِء اَلصَدقَاِت َحىت تـُْقَبضَ  َواَلد
  .  )٥(اٍد َضِعيٍف  بِِإْسنَ 

فَِإنُه ؛ َال َتْشتَـُروا اَلسَمَك ِيف اَْلَماءِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعِن اِْبِن َمْسُعوٍد  - ٨٢٢
  .  )٦(َوَأَشاَر ِإَىل َأن اَلصَواَب َوقْـُفُه  ، َرَواُه َأْمحَدُ   }َغَرٌر 

                                                                                                                                                                  
" رواه الطبراني في ": بلوغ المرام " ، وقال في "التلخيص " ًأ فاحشًا، فسكت عليه في لقد أخطأ الحافظ بن حجر في هذا الحديث خط": " الضعيـفة " في  -حفظه اهللا المولى تعالى  -العصر 

  ". بإسناد حسن " األوسط 

، ) ٦٢٧ (، وابن الجارود ) ٢٣٧و  ٢٠٨و  ١٦١و  ٤٩/  ٦( ، وأحمد ) ٢٤٤٢( ، وابن ماجه ) ١٢٨٦و  ١٢٨٥( ، والترمذي ) ٢٥٤/  ٧( ، والنسائي ) ٣٥٠٨( رواه أبو داود . حسن -  ١

  ". األصل " وله طرق فصلت الكالم عليها في : قلت". حديث حسن صحيح غريب : " وقال الترمذي).  ١٥/  ٢( ، والحاكم ) ١١٢٥( وابن حبان 

  ).  ٣٧٥/  ٤( ، وأحمد ) ٢٤٠٢( ، وابن ماجه ) ١٢٥٨( ، والترمذي ) ٣٣٨٤( رواه أبو داود . صحيح - ٢

  . -رحمه اهللا-ساق لفظه، وٕانما هذا من أوهام الحافظ ، و ) ٣٦٤٢( بل رواه البخاري  - ٣

  . وسنده ضعيف)  ٣٣٨٦( ، وأبو داود ) ١٢٥٧( رواه الترمذي . ضعيف - ٤

  ).  ١٥/  ٤٤/  ٣( ، والدارقطني ) ٢١٩٦( رواه ابن ماجه . ضعيف - ٥

  ).  ٣٦٧٦( رواه أحمد . ضعيف - ٦
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ُهَماَرِضَي اَل-َوَعِن اِْبِن َعباٍس  - ٨٢٣ َأْن تـَُباَع َمثََرٌة َحىت  �نـََهى َرُسوُل اَللِه  {: قَالَ  -لُه َعنـْ
اَرُقْطِين  " َاْألَْوَسِط " َرَواُه اَلطبَـرَاِين ِيف   }َوَال َلَنبٌ ِيف َضرٍْع ، َوَال يـَُباَع ُصوٌف َعَلى َظْهرٍ ، ُتْطَعمَ  َواَلد

)١(  .  

  . َوُهَو اَلراِجحُ ، لِِعْكرَِمةَ " اَْلَمَراِسيِل " ِيف  )٢(َوَأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد  

 اٍس بِِإْسَناٍد َقِويَوَأْخَرَجُه أَْيضاً َمْوُقوفاً َعَلى اِْبِن َعب ،  َهِقي   .  )٣(َوَرجَحُه اَْلبَـيـْ

َرَواُه   }َواْلَمَالِقيِح ، نـََهى َعْن بـَْيِع اَْلَمَضاِمنيِ  �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ٨٢٤
  .  )٤(َضْعٌف   [ِه  ]َوِيف ِإْسَناِد ، اَْلبَـزارُ 

  َاْخلَِياِر بَاُب   

  

َعَتهُ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ٨٢٥ أَقَاَلُه اَللُه ، َمْن أَقَاَل ُمْسِلمًا بـَيـْ
  .  )٥(َواْحلَاِكُم  ، َوَصحَحُه اِْبُن ِحبانَ ، َواْبُن َماَجهْ ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }َعثْـَرتَُه 

ُهَما-َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  - ٨٢٦ ، ِإَذا تـََباَيَع اَلرُجَالنِ  {: قَالَ  �َعْن َرُسوِل اَللِه ، -َرِضَي اَللُه َعنـْ
ُهَما بِاْخلَِياِر َما ملَْ يـَتَـَفرقَا وََكا يعاً َفُكل َواِحٍد ِمنـْ فَِإْن َخيـَر َأَحُدُمهَا ، َأْو ُخيَيـُر َأَحُدُمهَا َاْآلَخرَ ، نَا مجَِ

ُهَما اَْلبَـْيَع ، َوِإْن تـََفرقَا بـَْعَد َأْن تـََبايـََعا، َاْآلَخَر فـََتَبايـََعا َعَلى َذِلَك فـََقَد َوَجَب اَْلبَـْيعُ  ُرْك َواِحٌد ِمنـْ وَملَْ يـَتـْ
  .  )٦(َواللْفُظ ِلُمْسِلٍم  ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }فـََقْد َوَجَب اَْلبَـْيُع 

                                                 
  ).  ١٥ - ١٤/  ٣( ، والدارقطني ) ١١٩٣٥" ( الكبير " ، وفي ) ٢٠٠٠" ( لبحرين مجمع ا" كما في " األوسط " رواه الطبراني في  - ١

  ).  ١٨٣( مراسيل أبي داود  - ٢

  ).  ٣٤٠/  ٥( ، وانظر سنن البيهقي ) ١٨٢( المراسيل  - ٣

  ". ضعيف " إلى " ضعف : " ، وتحرف فيها"أ " والزيادة من ). زوائد  ١٢٦٧( رواه البزار . ضعيف - ٤

  ).  ٤٥/  ٢( ، والحاكم ) ٢٤٣/  ٧( ، وابن حبان ) ٢١٩٩( ، وابن ماجه ) ٣٤٦٠( رواه أبو داود . يحصح - ٥

  ).  ٤٤) (  ١٥٣١( ، ومسلم ) ٢١١٢( رواه البخاري . صحيح - ٦
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هِ ، َعْن أَبِيهِ ، َوَعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيبٍ  - ٨٢٧ ؛ َعْن َجد ِيباَلن اَْلَباِئُع َواْلُمْبتَاُع  {: قَالَ  �َأن
  }ل َلُه َأْن يـَُفارَِقُه َخْشَيَة َأْن َيْسَتِقيَلُه َوَال حيَِ ، ِخَيارٍ  )١(ِإال َأْن َتُكوَن َصْفَقَة  ، بِاْخلَِياِر َحىت يـَتَـَفرقَا

اَرُقْطِين ، َرَواُه َاخلَْْمَسُة ِإال اِْبَن َماَجهْ  ٢(َواْبُن َاْجلَاُروِد  ، َواْبُن ُخَزْميَةَ ، َواَلد(  .  

  .  )٣(   }َحىت يـَتَـَفرقَا ِمْن َمَكاَِِما  {: َوِيف رَِوايَةٍ 

ُهَما-ْبِن ُعَمَر َوَعِن اِ  - ٨٢٨ أَنُه ُخيْدَُع ِيف اَْلبُـُيوِع  �ذََكَر َرُجٌل لِلنِيب : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َال َخَالبََة : ِإَذا بَايـَْعَت فـَُقلْ  {: فـََقالَ 

  اَلربَا بَاُب   

  

، َوَشاِهَدْيهِ ، وََكاتَِبهُ ، َوُموِكَلهُ ، آِكَل اَلربَا �لِه َلَعَن َرُسوُل اَل {: قَالَ  �َعْن َجاِبٍر  - ٨٢٩
  .  )٥(َرَواُه ُمْسِلٌم    }" ُهْم َسَواٌء : " َوقَالَ 

َفَة   - ٨٣٠   .  )٦(َولِْلُبَخارِي َحنُْوُه ِمْن َحِديِث َأِيب ُجَحيـْ

ُعوَن بَابًا أَْيَسُرَها  {: الَ قَ  �َعْن اَلنِيب  �َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َمْسُعوٍد  - ٨٣١ اَلربَا َثَالثٌَة َوَسبـْ
َواْحلَاِكُم ، َرَواُه اِْبُن َماَجْه ُخمَْتَصراً   }َوِإن أَْرَىب اَلربَا ِعْرُض اَلرُجِل اَْلُمْسِلِم ، ِمْثُل َأْن يـَْنِكَح اَلرُجُل أُمهُ 

  .  )١(بَِتَماِمِه َوَصحَحُه  

                                                 
  ". صفة : " إلى" أ " تحرف في  - ١

، كلهم من طريق ) ٦٢٠( ، وابن الجارود ) ٢٠٧/  ٥٠/  ٣( ، والدارقطني ) ١٨٣/  ٣( ، وأحمد ) ١٢٤٧( ، والترمذي ) ٢٥٢ - ٢٥١/  ٧( ، والنسائي ) ٣٤٥٦( رواه أبو داود . حسن - ٢

  ". هذا حديث حسن : " وقال الترمذي. عمرو بن شعيب، به

  ).  ٢٧١/  ٥( هي رواية الدارقطني، والبيهقي  - ٣

وفي ". فكان الرجل يقوله ): "  ٢٤٠٧( وزاد البخاري ". الصحيحين " وهو الموافق لما في " أ " والمثبت من "  بعت": " األصل " وفي ).  ١٥٣٣( ، ومسلم ) ٢١١٧( رواه البخاري . صحيح - ٤

رضي اهللا -عمر  عن ابن): "  ٥٦٧( حبان بن منقذ األنصاري، وكان يقول ذلك للثغة في لسانه، ففي رواية ابن الجارود : والرجل هو: قلت". ال خيابة : فكان إذا بايع يقول: " وفي رواية مسلم

  . الحديث… أن حبان بن منقذ كان ُسِفَع في رأسه مأمومة، فثّقلت لسانه، وكان ُيخدع : -عنهما

  ).  ١٥٩٨( رواه مسلم . صحيح - ٥

  ).  ٥٩٦٢( رواه البخاري .. ولعن آكل الربا وموكله : ومحل الشاهد منه قوله - ٦
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َال تَِبيُعوا اَلذَهَب بِالذَهِب  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  �ِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِي َوَعْن أَ  - ٨٣٢
َوَال ، َوَال تَِبيُعوا اَْلَورَِق بِاْلَورِِق ِإال ِمْثًال ِمبِْثلٍ ، بـَْعَضَها َعَلى بـَْعضٍ  )٢(َوَال ُتِشفوا  ، ِإال ِمْثًال ِمبِْثلٍ 
َها َغائِباً بَِناِجٍز ، ا َعَلى بـَْعضٍ ُتِشفوا بـَْعَضهَ    .  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َوَال تَِبيُعوا ِمنـْ

َواْلِفضُة ، اَلذَهُب بِالذَهبِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن ُعَباَدَة ْبِن اَلصاِمِت  - ٨٣٣
، َسَواًء ِبَسَواءٍ ، ِمْثًال ِمبِْثلٍ ، َواْلِمْلُح بِاْلِمْلحِ ، َوالتْمُر بِالتْمرِ ، لشِعريِ َوالشِعُري بِا، َواْلبُـر بِاْلبُـر ، بِاْلِفضةِ 
  .  )٤(َرَواُه ُمْسِلٌم    }فَِإَذا ِاْختَـَلَفْت َهِذِه َاْألَْصَناُف فَِبيُعوا َكْيَف ِشْئُتْم ِإَذا َكاَن َيًدا بَِيٍد ، َيًدا بَِيدٍ 

اَلذَهُب بِالذَهِب َوْزنًا ِبَوْزٍن ِمْثًال  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �يـَْرَة َوَعْن َأِيب ُهرَ  - ٨٣٤
  .  )٥(َرَواُه ُمْسِلٌم    }َفَمْن زَاَد َأْو ِاْستَـَزاَد فـَُهَو رِبًا ، ِمبِْثٍل، َواْلِفضُة بِاْلِفضِة َوْزناً ِبَوْزٍن ِمْثًال ِمبِْثلٍ 

ُهَما-َوَأِيب ُهَريـَْرَة ، يدٍ َوَعْن َأِيب َسعِ  - ٨٣٥ ِاْستَـْعَمَل  �َأن َرُسوَل اَللِه ؛ { -َرِضَي اَللُه َعنـْ
، َال : فـََقالَ " ؟ َأُكل َمتِْر َخْيبَـَر َهَكَذا �فـََقاَل َرُسوُل اَللِه ، َفَجاَءُه بَِتْمٍر َجِنيبٍ ، َرُجًال َعَلى َخْيَربٍ 

َال "  �فـََقاَل َرُسوُل اَللِه  )٦(نا لََنْأُخُذ اَلصاَع ِمْن َهَذا بِالصاَعْنيِ َوالثَالثَِة  إِ ، َواَللِه يَا َرُسوَل اَللهِ 
 )٧(ُمتـَفٌق َعَلْيِه  . َوقَاَل ِيف اَْلِميَزاِن ِمْثَل َذِلكَ   }ُمث اِبـَْتْع بِالدرَاِهِم َجنِيًبا ، تـَْفَعْل، ِبِع َاجلَْْمَع بِالدرَاِهمِ 

 .  

  .  )٨("  وََكَذِلَك اَْلِميزَاُن : " َوِلُمْسِلمٍ 

                                                                                                                                                                  
وهو حديث صحيح، وٕان أنكره بعضهم كالبيهقي؛ إذ : قلت". صحيح على شرط الشيخين : " وقال)  ٣٧/  ٢( ورواه الحاكم . نه فقط، الجملة األولى م) ٢٢٧٥( روى ابن ماجه . صحيح - ١

  ". األصل " شواهده كثيرة، وتفصيل ذلك في 

  . ال تفضلوا: أي. بضم المثناة الفوقية، فشين معجمة مكسورة، ففاء مشددة - ٢

  ).  ١٥٨٤( ، ومسلم ) ٢١٧٧( رواه البخاري . صحيح - ٣

  ).  ٨١) (  ١٥٨٧( رواه مسلم . صحيح - ٤

  ).  ٨٤) (  ١٥٨٨( رواه مسلم . صحيح - ٥

  ". إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثالثة ": " الصحيحين " وفي " األصلين " في  - ٦

  ).  ٩٥) (  ١٥٩٣( ، ومسلم ) ٤٨١و  ٤٠٠ - ٣٩٩/  ٤( رواه البخاري . صحيح - ٧

  ).  ٩٤) (  ١٥٩٣( مسلم  - ٨
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ُهَما-َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَللِه  - ٨٣٦ َعْن بـَْيِع  �نـََهى َرُسوُل اَللِه  {: قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َرِة ِمَن اَلتْمِر ال يـُْعَلُم َمِكيُلَها     .  )٢(َرَواُه ُمْسِلٌم    }لتْمِر بِاْلَكْيِل اَْلُمَسمى ِمَن اَ  )١(اَلصبـْ

اَلطَعاُم  {: يـَُقولُ  �ِإين ُكْنُت َأْمسَُع َرُسوَل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َمْعَمِر ْبِن َعْبِد اَللِه  - ٨٣٧
  .  )٣(َرَواُه ُمْسِلٌم    }وََكاَن َطَعاُمَنا يـَْوَمِئٍذ اَلشِعَري " بِالطَعاِم ِمْثًال ِمبِْثٍل 

ِفيَها ، ِاْشتَـرَْيُت يـَْوَم َخْيبَـَر ِقَالَدًة بِِاثـَْينْ َعَشَر ِديَناراً  {: قَالَ  �َوَعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعبَـْيٍد  - ٨٣٨
 �َفذََكْرُت َذِلَك لِلنِيب ، فـََوَجْدُت ِفيَها َأْكثـََر ِمْن اِثـَْينْ َعَشَر ِديَناراً  )٤(َذَهٌب َوَخَرٌز، فـََفَصْلتـَُها  

  .  )٥(َرَواُه ُمْسِلٌم    }َال تـَُباُع َحىت تـُْفَصَل : " فـََقالَ 

  }نـََهى َعْن بـَْيِع َاْحلَيَـَواِن بِاْحلَيَـَواِن َنِسيَئًة  �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن َمسَُرَة ْبِن ُجْنُدٍب  - ٨٣٩
  .  )٦(َواْبُن َاْجلَاُروِد  ، َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي ، َرَواُه َاخلَْْمَسةُ 

ُهَما-َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َعْمرٍو  - ٨٤٠ أََمَرُه َأْن ُجيَهَز َجْيًشا  �َأن َرُسوَل  {؛ -َرِضَي اَللُه َعنـْ
ِبُل، فََأَمَرُه َأْن يَْأُخَذ َعَلى َقَالِئِص اَلصَدَقةِ  َىل إِِبِل َفُكْنُت آُخُذ اَْلَبِعَري بِاْلَبِعريَْيِن إِ : قَالَ . فـََنِفَدْت َاْإلِ

َهِقي   }اَلصَدَقِة    .  )٧(َورَِجالُُه ثَِقاٌت  ، َرَواُه َاْحلَاِكُم َواْلبَـيـْ

                                                 
  ". مكيلتها " مسلم " في  - ١

  . والمراد النهي عن بيع الكومة من التمر المجهولة القدر، بالكيل المعين القدر من التمر. الطعام المجتمع: ، والصبرة) ١٥٣٠( رواه مسلم . صحيح - ٢

فذهب الغالم، فأخذ صاعًا . ثم اشتر به شعيراً . بعه: فقال. ن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد اهللا؛ أنه أرسل غالمه بصاع قمحمن طريق أبي النظر؛ أن ُبسر ب)  ١٥٩٢( رواه مسلم . صحيح - ٣

… : يقول - اهللا عليه وسلمصلى -لم فعلت ذلك؟ انطلق فُرده، وال تأخَذن إال ِمثًال بمثل، فإني كنت أسمع رسول اهللا : فقال له معمر. فلما جاء معمر أخبره بذلك. صاعًا وزيادة بعض صاع

  . إني أخاف أن يضارع: قال. فإنه ليس بمثله: قيل له: وزاد. الحديث

  . جعلت الذهب وحده والخرز وحده: أي - ٤

  ).  ٩٠) (  ١٥٩١( رواه مسلم . صحيح - ٥

من طريق )  ٦١١( ، وابن الجارود ) ٢٢و  ١٩و  ١٢/  ٥( ، وأحمد ) ٢٢٧٠( ، وابن ماجه ) ١٢٣٧( ، والترمذي ) ٢٩٢/  ٧( ، والنسائي ) ٣٣٥٦( رواه أبو داود . صحيح بشواهده - ٦

  ". باألصل " مذكورة  -يصح بها الحديث  -والحسن مدلس وقد عنعنه، إال أن له شواهد : قلت". حديث حسن صحيح : " وقال الترمذي. الحسن، عن سمرة، به

، ولكن ِيجدر التنبيه هنا على أن الحديث رواه أبو داود "باألصل " والحديث ُأِعل بما ال يقدح، وبيان ذلك : قلت).  ٢٨٨ - ٢٨٧/  ٥( ، والبيهقي ) ٥٧ - ٥٦/  ٢( رواه الحاكم . حسن - ٧

  . الحديث عند الحاكم من طريق يختلف عن طريقه عند البيهقي: وثانياً . وأحمد وهما بال شك أعلى ممن ذكر الحافظ



ْحَكاِم بـُُلوُغ اَْلَمَراِم ِمْن َأِدلِة َاْألَ   

 177 

ُهَما-َوَعِن اِْبِن ُعَمَر  - ٨٤١ ِإَذا  {: يـَُقولُ  �مسَِْعُت َرُسوَل اَللِه ]: قَالَ ] -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َسلَط اَللُه َعَلْيُكْم ُذال َال ، َوتـَرَْكُتْم َاجلَِْهادَ ، َوَرِضيُتْم بِالزرْعِ ، ْلبَـَقرِ َوَأَخْذُمتْ أَْذنَاَب اَ ، تـََبايـَْعُتْم بِاْلِعيَنةِ 

  .  )١(.  َوِيف ِإْسَناِدِه َمَقالٌ ، َرَواُه أَبُو َداُوَد ِمْن رَِوايَِة نَاِفٍع َعْنهُ   }يـَْنزُِعُه َحىت تـَْرِجُعوا ِإَىل ِديِنُكْم 

  .  )٣(َوَصحَحُه اِْبُن اَْلَقطاِن   )٢(َورَِجالُُه ثَِقاٌت  ، ُه ِمْن رَِوايَِة َعطَاءٍ َحنْوُ : َوِألَْمحَدَ 

فََأْهَدى لَُه ، َمْن َشَفَع ِألَِخيِه َشَفاَعةً  {: قَالَ  �َعِن اَلنِيب  �َوَعْن َأِيب أَُماَمَة  - ٨٤٢
َوِيف ِإْسَناِدِه َمَقاٌل  ، َوأَبُو َداُودَ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }أَبـَْواِب اَلربَا  فـََقْد أََتى بَابًا َعِظيمًا ِمنْ ، فـََقِبَلَها، َهِديةً 

)٤(  .  

ُهَما- َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َعْمرٍِو  - ٨٤٣ اَلراِشي  �َلَعَن َرُسوُل اَللِه  {: قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٥(لتـْرِمِذي َوَصحَحُه  َواَ ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }َواْلُمْرَتِشَي 

ُهَما-َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  - ٨٤٤ أَْن ؛ َعِن اْلُمَزابـََنةِ  �نـََهى َرُسوُل اَللِه  {: قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َوِإْن َكاَن َزْرعًا أَْن ، َكْيالً   َوِإْن َكاَن َكْرمًا َأْن يَِبيَعُه ِبَزبِيبٍ ، يَِبيَع َمثََر َحاِئِطِه ِإْن َكاَن َخنًْال بَِتْمٍر َكْيالً 

َوَعْن َسْعِد ْبِن َأِيب َوقاٍص  - ٨٤٥.  )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }نـََهى َعْن َذِلَك ُكلُه ، يَِبيَعُه ِبَكْيِل َطَعامٍ 
يـَنـُْقُص اَلرَطُب ِإَذا أَ : فـََقالَ . ُسِئَل َعِن ِاْشِرتَاِء اَلرَطِب بِالتْمرِ  �مسَِْعُت َرُسوَل اَللِه  {: قَالَ  �
َواْبُن ، َواَلتـْرِمِذي ، َوَصحَحُه اِْبُن اَْلَمِديِين ، َرَواُه َاخلَْْمَسةُ   }فـَنَـَهى َعْن َذِلَك . نـََعمَ : قَاُلوا" ؟ يَِبسَ 
  .  )٧(َواْحلَاِكُم  ، ِحبانَ 

                                                 
  ).  ٣٤٦٢( صحيح بطرقه رواه أبو داود  - ١

  . والحديث صحيح بهذه الطرق. من طريق شهر بن َحْوَشب، عن ابن عمر)  ٥٠٠٧( رواه أحمد رقم . وله طريق ثالث: قلت).  ٤٨٢٥( رقم " المسند " أحمد في  - ٢

  . -حفظه اهللا تعالى-، وشيخنا - هللارحمهما ا-وٕالى هذا أيضًا ذهب غيره من أهل العلم كابن تيمية والشوكاني )  ٢/  ١٥١/  ٢( بيان الوهم واإليهام  - ٣

  ).  ٣٥٤١( ، وأبو داود ) ٢٦١/  ٥( رواه أحمد . ضعيـف - ٤

  ". حسن صحيح : " وقال الترمذي).  ١٣٣٧( ، والترمذي ) ٣٥٨٠( رواه أبو داود . صحيح - ٥

  ).  ٧٦) (  ١٥٤٢( ، ومسلم ) ٢٢٠٥( رواه البخاري . صحيح - ٦

، من ) ٣٨/  ٢( ، والحاكم ) ٤٩٨٢( ، وابن حبان ) ١٧٥/  ١( ، وأحمد ) ٢٢٦٤( ، وابن ماجه ) ١٢٢٥( ، والترمذي ) ٢٦٩ - ٢٦٨/  ٧( ، والنسائي ) ٣٣٥٩( رواه أبو داود . صحيح - ٧

سمعت : البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: أفضل قالمن طريق مالك، عن عبد اهللا بن يزيد، أن زيدًا أبا عياش أخبره؛ أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن البيضاء بالسلت؟ فقال له سعد أيتهما 

وتابع مالكا على ذلك جماعة من الثقات؛ إال أن يحيى بن أبي كثير تابعهم في اإلسناد، وخالفهم في : قلت". حديث حسن صحيح : " وقال الترمذي. الحديث…  - صلى اهللا عليه وسلم-رسول 

  ". باألصل " كما حكم بذلك غير واحد، وبيانه " نسيئة " عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وهو شاذ بهذا اللفظ : - عليه وسلمصلى اهللا-نهى رسول اهللا : المتن؛ إذ رواه بلفظ
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ُهَما-َوَعِن اِْبِن ُعَمَر  - ٨٤٦ ، نـََهى َعْن بـَْيِع اَْلَكاِلِئ بِاْلَكاِلئِ  �اَلنِيب َأن  {؛ -َرِضَي اَللُه َعنـْ
ْيِن : يـَْعِين  ْيِن بِالد اُر بِِإْسَناٍد َضِعيٍف  ، َرَواُه ِإْسَحاقُ   }اَلد١(َواْلبَـز(  .  

  بَاُب اَلرْخَصِة ِفي اَْلَعَرايَا َوبـَْيِع َاْألُُصوِل َوالثَماِر   

  

َأْن تـَُباَع ِخبَْرِصَها َكْيالً : َرخَص ِيف اَْلَعَرايَا �َأن َرُسوَل اَللِه  { �ٍت َعْن زَْيِد ْبِن ثَابِ  - ٨٤٧
  .  )٢(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }

  .  )٣(   }َرخَص ِيف اَْلَعرِيِة يَْأُخُذَها أَْهُل اَْلبَـْيِت ِخبَْرِصَها َمتًْرا، يَْأُكُلونـََها ُرطًَبا  {: َوِلُمْسِلمٍ 

ِفيَما ُدوَن ، َرخَص ِيف بـَْيِع اَْلَعَرايَا ِخبَْرِصَها �َأن َرُسوَل اَللِه  { �َعْن َأِيب ُهَريـْرََة وَ  - ٨٤٨
  .  )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َأْو ِيف َمخَْسِة َأْوُسٍق ، َمخَْسِة َأْوُسقٍ 

ُهَما-َوَعِن اِْبِن ُعَمَر  - ٨٤٩ َعْن بـَْيِع اَلثَماِر  �ُسوُل اَللِه نـََهى رَ  {: قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }نـََهى اَْلَباِئَع َواْلُمْبَتاَع ، َحىت يـَْبُدَو َصَالُحَها

  .  )٦("  َحىت َتْذَهَب َعاَهُتُه : " قَالَ ؟ وََكاَن ِإَذا ُسِئَل َعْن َصَالِحَها: َوِيف رَِوايَةٍ 

َوَما : ِقيلَ . نـََهى َعْن بـَْيِع اَلثَماِر َحىت تـُْزَهى �َأن اَلنِيب  { �َماِلٍك  َوَعْن أََنِس ْبنِ  - ٨٥٠
  .  )٧(َواللْفُظ لِْلُبَخارِي  ، ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }َحتَْمار َوَتْصَفار : " قَالَ ؟ َزْهُوَها

                                                 
قال الحافظ في . الزبيدي، به ، ورواه الدارقطني، والطحاوي، والحاكم، والبيهقي، وضّعفه جمع َغفير من أهل العلم، وذلك لتفرد موسى بن عبيدة) ١٢٨٠" ( كشف األستار " وهو في . ضعيف - ١

ليس في هذا صحيـح يصح، لكن إجماع الناس على أنه ال يجـوز بيـع : ال تحّل عندي عنه الرواية، وال أعرف هذا الحديث عن غيره، وقال أيضاً : قال أحمد بن حنبل): "  ٢٦/  ٣" ( التلخيص " 

  ". دين بدين 

  ).  ٦٤) (  ١٥٣٩( ، ومسلم ) ٢١٩٢( رواه البخاري . صحيح - ٢

  ).  ٦١) (  ١٥٣٩( مسلم  - ٣

  ).  ١٥٤١( ، ومسلم ) ٢١٩٠( رواه البخاري . صحيح - ٤

  ).  ١٥٣٤رقم /  ١١٦٥/  ٣( ، ومسلم ) ٢١٩٤( رواه البخاري . صحيح - ٥

  . -رضي اهللا عنهما-، والمسئول هو ابن عمر ) ١١٦٦/  ٣( ، ولمسلم أيضًا ) ١٤٨٦( الرواية للبخاري  - ٦

  . ، وفي اللفظ الذي ساقه الحافظ، وتخصيصه بالبخاري نظر) ١٥٥٥( ، ومسلم ) ١٤٨٨( رواه البخاري . حيحص - ٧
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َوَعْن بـَْيِع ، ى َعْن بـَْيِع اَْلِعَنِب َحىت َيْسَود نـَهَ  �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  - ٨٥١
 َيْشَتد َحىت َرَواُه َاْخلَْمَسةُ   }َاحلَْب ، َساِئيالن انَ ، ِإالَحُه اِْبُن ِحب١(َواْحلَاِكُم  ، َوَصح(  .  

ُهَما-َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَللِه  - ٨٥٢ َلْو بِْعَت  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
؟ ِمبَ تَْأُخُذ َماَل َأِخيَك ِبَغْريِ َحق . َفَال حيَِل َلَك أَْن تَْأُخَذ ِمْنُه َشْيًئا، ِمْن َأِخيَك َمثَراً فََأَصابـَْتُه َجاِئَحةٌ 

  .  )٢(َرَواُه ُمْسِلٌم    }

  .  )٣(   }َر ِبَوْضِع َاجلََْواِئِح أَمَ  �َأن اَلنِيب  {: َوِيف رَِوايٍَة َلهُ 

ُهَما-َوَعِن اِْبِن ُعَمَر  - ٨٥٣ َمِن اِبـَْتاَع َخنًْال بـَْعَد َأْن  {: قَالَ  �َعِن النِيب ، -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٤(َفٌق َعَلْيِه  ُمتـ   }ِإال َأْن َيْشَرتَِط اَْلُمْبَتاُع ، فـََثَمَرتـَُها لِْلَباِئِع اَلِذي بَاَعَها، تـَُؤبـرَ 

  . َواْلَقْرِض، َوالرْهنِ  )٥(اَلسَلِم  أَبـَْواُب   

  

ُهَما-َعِن اِْبِن َعباٍس  - ٨٥٤ َوُهْم ُيْسِلُفوَن ِيف ، اَْلَمِديَنةَ  �َقِدَم اَلنِيب : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
ِإَىل ، َوَوْزٍن َمْعُلومٍ ، َأْسَلَف ِيف َمتٍْر فـَْلُيْسِلْف ِيف َكْيٍل َمْعُلومٍ َمْن  {: فـََقالَ ، اَلثَماِر اَلسَنَة َوالسَنتَـْنيِ 

  .  )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َأَجٍل َمْعُلوٍم 

 ٧("  َمْن َأْسَلَف ِيف َشْيٍء : " َولِْلُبَخارِي(  .  

                                                 
 صحيح على: " وقال الحاكم).  ١٩/  ٢( ، والحاكم ) ٤٩٧٢( ، وابن حبان ) ٢٥٠و  ٢٢١/  ٣( ، وأحمد ) ٢٢١٧( ، وابن ماجه ) ١٢٢٨( ، والترمذي ) ٣٣٧١( رواه أبو داود . صحيح - ١

  . وهو كما قال" شرط مسلم 

  ).  ١٤) (  ١٥٥٤( رواه مسلم . صحيح - ٢

  . اآلفة تصيب الثمار فتتلفها: الجائحة).  ١١٩١/  ٣( مسلم  - ٣

  . هو التشقيق والتلقيح :ومن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إال أن يشترط المبتاع والتأبير: وزادا)  ٨٠) (  ١٥٤٣( ، ومسلم ) ٢٣٧٩( رواه البخاري . صحيح - ٤

  . وهو بيع موصوف في الذمة ببدل ُيعطى عاجالً . هو السلف وزنًا ومعنىً : السلم - ٥

  . ، واللفظ لمسلم) ١٦٠٤( ، ومسلم ) ٢٢٣٩( رواه البخاري . صحيح - ٦

  ).  ٢٢٤٠( هذه رواية البخاري برقم  - ٧
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ُهَما- َأْوَىف َوَعْن َعْبِد اَلرْمحَِن ْبِن أَبـَْزى، َوَعْبِد اَللِه ْبِن َأِيب  - ٨٥٥ ُكنا   {: قَاَال  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
فـَُنْسِلُفُهْم ِيف َاْحلِْنطَِة ، وََكاَن يَْأتِيَنا أَنـَْباٌط ِمْن أَنـَْباِط اَلشامِ  �ُنِصيُب اَْلَمَغاِمنَ َمَع َرُسوِل اَللِه 

َما ُكنا : قَاَال ؟ َأَكاَن َهلُْم َزرْعٌ : ِقيلَ .  َأَجٍل ُمَسمىِإَىل  - )١(َوالزْيِت  : َوِيف ِرَوايَةٍ  -َوالشِعِري َوالزبِيِب 
  .  )٢(َرَواُه اَْلُبَخارِي    }َنْسَأُهلُْم َعْن َذِلَك 

أَدى ، َمْن َأَخَذ أَْمَواَل اَلناِس يُرِيُد أََداَءَها {: قَالَ  �َعِن اَلنِيب  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  - ٨٥٦
  .  )٤(َرَواُه اَْلُبَخارِي    }أَتْـَلَفُه اَللُه ، يُرِيُد إِْتَالفـََها )٣(َوَمْن َأَخَذَها  ، َعْنهُ اَللُه 

َها-َوَعْن َعاِئَشَة  - ٨٥٧ ِإن ُفَالناً َقِدَم َلُه بـَز ! يَا َرُسوَل اَللِه : قـُْلتُ  {: قَاَلتْ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َأْخَرَجُه   }فَاْمتَـَنَع ، فََأْرَسَل ِإلَْيهِ ؟ فََأَخْذَت ِمْنُه ثـَْوبـَْنيِ بَِنِسيَئٍة ِإَىل َمْيَسَرةٍ ، ْثَت ِإلَْيهِ فـََلْو بـَعَ ، ِمَن اَلشامِ 

 َهِقي   .  )٥(َورَِجالُُه ثَِقاٌت  ، َاْحلَاِكُم، َواْلبَـيـْ

يـُرَْكُب بِنَـَفَقِتِه ِإَذا َكاَن  اَلظْهرُ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ٨٥٨
َرَواُه   }َوَعَلى اَلِذي يـَرَْكُب َوَيْشَرُب اَلنـَفَقُة ، َوَلَنبُ اَلدر ُيْشَرُب بِنَـَفَقِتِه ِإَذا َكاَن َمْرُهونًا، َمْرُهونًا

  ٦(اَْلُبَخارِي(  .  

َال يـَْغَلُق اَلرْهُن ِمْن َصاِحِبِه  {: ُه َعَلْيِه َوَسلمَ َصلى اَلل -قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْنُه قَالَ  - ٨٥٩
ارَُقْطِين   }َوَعَلْيِه ُغْرُمُه ، َلُه ُغْنُمهُ ، اَلِذي َرَهَنهُ  اَْلَمْحُفوَظ . َورَِجالُه ثَِقاتٌ ، َواْحلَاِكمُ ، َرَواُه اَلد َأن ِإال

  .  )٧(ِعْنَد َأِيب َداُوَد َوَغْريِِه ِإْرَسالُُه  
                                                 

  ". والزبيب : وفي رواية -والزيت  : "مقتضى سياق الحافظ لهذه الرواية كان يحسن أن يقول - ١

  ).  ٤٣١/  ٤: ( فهي" الزبيب : " وهذا السياق بلفظ الزيت، وأما رواية).  ٢٢٥٥و  ٢٢٥٤رقم /  ٤٣٤/  ٤( رواه البخاري . صحيح - ٢

  ". أخذ : " وفي البخاري": باألصلين " كذا  - ٣

  ).  ٢٣٨٧( رواه البخاري . صحيح - ٤

يا رسول اهللا إن ثوبيك خشنان : فقلت. ُبْردان َقَطِريان غليظان خشنان -صلى اهللا عليه وسلم-كان على رسول اهللا : عن عائشة، قالت: ، ولفظه) ٢٤ -  ٢٣/  ٢( رواه الحاكم . صحيح - ٥

قد علمت ما يريد : فقال. - صلى اهللا عليه وسلم-رة، فأرسل إليه رسول اهللا غليظان، وٕانك ترشح فيهما يثقالن عليك، وٕان فالنًا قدم له َبز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميس

: قد علموا أني أتقاهم هللا، وآداهم لألمانة قلت. قد كذب: -صلى اهللا عليه وسلم-فأخبره فقال النبي  - صلى اهللا عليه وسلم-محمد؛ يريد أن يذهب بثوبي، ويمطلني فيها، فأتى الرسول إلى النبي 

  . عزاه لهما" التلخيص " ثم رأيته في . ، وال أدري سبب َعْزو الحافظ الحديث للحاكم والبيهقي دونهما) ١٢١٣( ، والترمذي ) ٢٩٤/  ٧( النسائي  والحديث عند

  ).  ٢٥١٢( رواه البخاري . صحيح - ٦

  . وهو الصواب، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم)  ١٨٧" ( المراسيل " و داود في ورواه مرسًال أب. مرفوعاً )  ٥١/  ٢( ، والحاكم ) ٣٣/  ٣( رواه الدارقطني . ضعيف مرفوعاً  - ٧
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فـََقِدَمْت َعَلْيِه ِإِبٌل ِمَن  )١(اْسَتْسَلَف ِمْن َرُجٍل َبْكًرا   �َأن اَلنِيب  {َوَعْن َأِيب رَاِفٍع  - ٨٦٠
  .  )٢(َال َأِجُد ِإال َخَيارًا  : فـََقالَ ، فََأَمَر أَبَا رَاِفٍع َأْن يـَْقِضَي اَلرُجَل َبْكَرهُ ، اَلصَدَقةِ 

  .  )٣(َرَواُه ُمْسِلٌم    }فَِإن ِخَياَر اَلناِس َأْحَسنـُُهْم َقَضاًء ، ِإياهُ  َأْعِطهِ : " قَالَ 

٨٦١ -  ِه : قَالَ  �َوَعْن َعِليَم -قَاَل َرُسوُل اَللُه َعَلْيِه َوَسلى اَللَصل}   قـَْرٍض َجر ُكل
َفَعةً    .  )٤(َوِإْسَناُدُه َساِقٌط  ، ُأَساَمةَ َرَواُه َاْحلَاِرُث ْبُن َأِيب   }فـَُهَو رِبًا ، َمنـْ

٨٦٢ -   َهِقي   .  )٥(َوَلُه َشاِهٌد َضِعيٌف َعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعبَـْيٍد ِعْنَد اَْلبَـيـْ

٨٦٣ -   ِه ْبِن َسَالٍم ِعْنَد اَْلُبَخارِي٦(َوآَخُر َمْوُقوٌف َعْن َعْبِد اَلل(  .  

  اَلتـْفِليِس َواحلَْْجِر بَاُب   

  

 �مسَِْعُت َرُسوَل اَللِه  :[قَاَل  ] �َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة ، َعْن َأِيب َبْكِر ْبِن َعْبِد اَلرْمحَنِ  - ٨٦٤
  .  )٧(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }فـَُهَو َأَحق بِِه ِمْن َغْريِِه ، َمْن أَْدَرَك َماَلُه ِبَعْيِنِه ِعْنَد َرُجٍل َقْد أَفْـَلسَ  {: يـَُقولُ 

َا َرُجٌل بَاَع َمَتاًعا  {: ِمْن ِرَوايَِة َأِيب َبْكِر ْبِن َعْبِد اَلرْمحَِن ُمْرَسًال بَِلْفظِ : َوَماِلكٌ ، أَبُو َداُودَ  َوَرَواهُ  أَمي
َوِإْن ، ُهَو َأَحق بِهِ فَـ ، فـََوَجَد َمَتاَعُه ِبَعْيِنهِ ، وَملَْ يـَْقِبِض اَلِذي بَاَعُه ِمْن َمثَِنِه َشْيًئا ، فَأَفْـَلَس اَلِذي اِبـَْتاَعهُ 

  .  )١(   }َماَت اَْلُمْشَرتِي َفَصاِحُب اَْلَمَتاِع ُأْسَوُة اَْلُغَرَماِء 

                                                 
  . الفتّي من اإلبل: الَبْكر - ١

باعي من اإلبل ما أتى عليه ست سنين، ودخل في السابعة حين طلعت َرَباِعيته". خيارًا َرَباعيًا " في مسلم  - ٢ الناقة المختارة: أي: والخيار. والر .  

  ". … فإن خير عباد اهللا : " ، وفي رواية له) ١٦٠٠( رواه مسلم . صحيح - ٣

  ". في إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك : " عن علته، فقال)  ٣٤/  ٣" ( التلخيص " ضعيف جداً، وقد أفصح الحافظ في  - ٤

  . جوه الربا وهو ضعيف كما قال الحافظكل قرض جر منفعة، فهو وجه من و : موقوفًا بلفظ)  ٣٥٠/  ٥( رواه البيهقي  - ٥

إنك في : أال تجيء فأطعمك سويقًا وتمرًا، وتدخل في بيت؟ ثم قال: ، فقال-رضي اهللا عنه-أتيت المدينة، فلقيت عبد اهللا بن سالم : وهو من طريق أبي ُبردة قال)  ٣٨١٤( رواه البخاري  - ٦

با بها فاٍش، إذا كان لك على رجل حق، فأ فإنه رباأرٍض الر ، وجود هذا األثر في البخاري، وتبعه على " سبل السالم " نفى صاحب ": تنبيه . " هدى إليك ِحْمل ِتْبن، أو ِحْمل شعير، أو حمل َقت

  ". األصل " وانظر ". الصحيح " مع أنه يوجد في موضعين من . إما تصريحًا وٕاما تلميحاً " البلوغ " ذلك كل من أخرج 

  ).  ١٥٥٩( ، ومسلم ) ٢٤٠٢( لبخاري رواه ا. صحيح - ٧
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 َهِقي   .  )٢(َوَضعَفُه تـَبَـًعا ِألَِيب َداُوَد  ، َوَوَصَلُه اَْلبَـيـْ

َنا أَبَا ُهَريـَْرَة ِيف َصاِحٍب لََنا َقْد : ِمْن ِرَوايَِة ُعَمَر ْبِن َخْلَدَة قَالَ : َواْبُن َماَجهْ ، َوَرَوى أَبُو َداُودَ  أَتـَيـْ
َمْن أَفْـَلَس أَْو َماَت فـََوَجَد َرُجٌل َمَتاَعُه ِبَعْيِنِه  { �َألَْقِضَني ِفيُكْم بَِقَضاِء َرُسوِل اَللِه : فـََقالَ ، أَفْـَلسَ 

  .  )٣(َهِذِه اَلزيَاَدَة ِيف ذِْكِر اَْلَمْوِت   َوَضعَف أَبُو َداُودَ ، َوَصحَحُه َاْحلَاِكمُ   }فـَُهَو َأَحق بِِه 

َيل اَْلَواِجِد حيُِل ِعْرَضُه  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َعْن أَبِيِه قَالَ ، َوَعْن َعْمِرو ْبِن اَلشرِيدِ  - ٨٦٥
  .  )٤(َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن  ، َوَعلَقُه اَْلُبَخارِي ، َوالنَساِئي ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }َوُعُقوبـََتُه 

٨٦٦ -  ِه  {: قَالَ  �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِيِيف ِمثَاٍر  �ُأِصيَب َرُجٌل ِيف َعْهِد َرُسوِل اَلل
ُقوا َعَلْيِه "  �فـََقاَل َرُسوُل اَللِه ، َفَكثـَُر َديـُْنهُ ، اِبـَْتاَعَها اُس عَ " َتَصدَق اَلنُلْغ َذِلَك ، َلْيهِ فـََتَصد وَملَْ يـَبـْ

َرَواُه ُمْسِلٌم    }َولَْيَس َلُكْم ِإال َذِلَك ، ُخُذوا َما َوَجْدمتُْ : " لُِغَرَمائِهِ  �فـََقاَل َرُسوُل اَللِه ، َوفَاَء َديِْنهِ 
)٥(  .  

، َحَجَر َعَلى ُمَعاٍذ َماَلهُ  �َأن َرُسوَل اَللِه  {؛ َعْن أَبِيهِ ، َوَعِن اِْبِن َكْعِب ْبِن َماِلكٍ  - ٨٦٧
اَرُقْطِين   }َوبَاَعُه ِيف َدْيٍن َكاَن َعَلْيِه  َحُه َاْحلَاِكمُ ، َرَواُه اَلدَح  ، َوَأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد ُمْرَسًال ، َوَصحَوُرج

)٦(  .  

                                                                                                                                                                  
 ٣٥٢١( رواه أبو داود . وتابع مالكًا يونس، عن ابن شهاب مرسًال به. ، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسًال به) ٣٥٢٠( ، وأبو داود ) ٦٧٨/  ٢( الموطأ " رواه مالك في  - ١

  . وخالفهما محمد بن الوليد الزبيدي كما في التعليق التالي". ها شيئًا، فهو أسوة الغرماء فيها وٕان قضى من ثمن: " فذكر معنى حديث مالك؛ وزاد: وقال) 

. هنحو  -صلى اهللا عليه وسلم-، من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي ) ٤٧/  ٦( ، والبيهقي ) ٣٥٢٢( رواه أبو داود  - ٢

: قلت". موصوًال : يعني. ال يصح: " وقال البيهقي". حديث مالك أصح : " وقال أبو داود". وأّيما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض، فهو أسوة الُغرماء : " وزاد

  . وذكر هناك ما يشهد له)  ٢٧٠/  ٥" ( اإلرواء " وأفصح عن ذلك شيخنا في " التلخيص " وفي " الفتح " ومال الحافظ إلى تصحيحه في 

  . وسنده ضعيف؛ إذ فيه أحد المجاهيل، إال أنه أحد شواهد الرواية السابقة)  ٥٠/  ٢( ، والحاكم ) ٢٣٦٠( ، وابن ماجه ) ٣٥٢٣( رواه أبو داود  - ٣

إسناده ": " الفتح " وقال الحافظ في ).  ١١٦٤( ، وابن حبان ) ٣٦٢٧( ، وأيضًا ابن ماجه ) ٣١٦/  ٧( ، والنسائي ) ٣٦٢٨( ، ووصله أبو داود ) ٦٢/  ٥( رواه البخاري معلقًا . حسن - ٤

أبيه، عن ودليل الحبس في الشريعة حديث َبْهز بن حكيم، عن : قلت. الحبس: وعقوبته. مطلتني: يقول: عرضه: علق البخاري عن سفيان قوله. الغنيّ ": الواجد " و . المطل": اللّي " و". حسن 

ع " األقضية النبوية " حبس رجًال في تهمة، ثم خلى عنه وهو حديث حسن، وقد خرجته في كتاب  - صلى اهللا عليه وسلم-جده، أن النبي  يسر اهللا نشره-البن الطال - .  

  ).  ١٥٥٦( رواه مسلم . صحيح - ٥

  . البن الطالع" األقضية النبوية " مت عليه مفصًال في والصحيح فيه اإلرسال كما رجح ذلك غير واحد، وقد تكل. ضعيف مرفوعاً  - ٦



ْحَكاِم بـُُلوُغ اَْلَمَراِم ِمْن َأِدلِة َاْألَ   

 183 

ُهَما-َوَعِن اِْبِن ُعَمَر  - ٨٦٨ َوأَنَا ، يـَْوَم ُأُحدٍ  �ى اَلنِيب ُعِرْضُت َعلَ  {: قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
فََأَجاَزِين ، َوأَنَا اِْبُن َمخَْس َعْشَرَة َسَنةً ، َوُعِرْضُت َعَلْيِه يـَْوَم َاْخلَْنَدقِ ، فـََلْم جيُِْزِين ، اِْبُن أَْرَبَع َعْشَرَة َسَنةً 

  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }

 َهِقي   .  )٢(َوَصحَحَها اِْبُن ُخَزْميََة  ". وَملَْ يـََرِين بـََلْغُت ، ْزِين فـََلْم جيُِ : " َوِيف رَِوايٍَة لِْلبَـيـْ

٨٦٩ -  َة اَْلُقَرِظيقَالَ  �َوَعْن َعِطي :}  ِيبيـَْوَم قـُرَْيظََة، َفَكاَن َمْن أَنـَْبَت  �ُعِرْضَنا َعَلى اَلن
َوَصحَحُه ، َرَواُه َاخلَْْمَسةُ   }ْن ملَْ يـُْنِبْت َفُخلَي َسِبيِلي َفُكْنُت ِفيمَ ، َوَمْن ملَْ يـُْنِبْت ُخلَي َسِبيُلهُ ، قُِتلَ 

  .  )٣(اِْبُن ِحباَن، َواْحلَاِكُم  

هِ ، َعْن أَبِيهِ ، َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيبٍ  - ٨٧٠ ِه ؛ َعْن َجدَرُسوَل اَلل َال َجيُوُز  {: قَالَ  �َأن
ْمَرأٍَة َعِطيٌة ِإال بِإِ      }ْذِن َزْوِجَها ِالِ

َوَأْصَحاُب ، َرَواُه َأْمحَدُ   }ِإَذا َمَلَك َزْوُجَها ِعْصَمتَـَها ، َال َجيُوُز لِْلَمْرأَِة أَْمٌر ِيف َماِهلَا {: َوِيف َلْفظٍ 
 ْرِمِذياَلتـ َنِن ِإالَحُه َاْحلَاِكُم  ، اَلس٤(َوَصح(  .  

ِإن اَْلَمْسأَلََة َال  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  � [اَهلَِْالِيل  ]َوَعْن قَِبيَصَة ْبِن ُخمَارٍِق  - ٨٧١
َرُجٍل َحتَمَل َمحَاَلًة َفَحلْت لَُه اَْلَمْسأََلُة َحىت ُيِصيبَـَها ُمث ُميِْسَك، َوَرُجٍل َأَصابـَْتُه : حتَِل ِإال ِألََحِد َثَالثَةٍ 

                                                 
. إن هذا لحّد بين الصغير والكبير: فقال. فحدثته هذا الحديث -وهو يومئذ خليفة  -فقدمت على عمر بن عبد العزيز : قال نافع:" ، وزادا) ١٨٦٨( ، ومسلم ) ٢٦٦٤( رواه البخاري . صحيح - ١

  ". ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال : " وزاد مسلم". س عشرة فكتب لعماله أن يفرضوا لمن بلغ خم

)  ٢٧٩/  ٥" ( الفتح " ثم رأيت الحافظ في . بهذه الزيادة وسنده صحيح)  ٤٧٠٨" ( صحيحه " لكن رواه ابن حبان في . بهذه الزيادة" سنن البيهقي " صحيح بهذه الزيادة، وٕان لم أجده في  - ٢

أخبرني عبيد اهللا : كذا قال والذي في ابن حبان: قال سمير -أخبرني نافع . من وجه آخر عن ابن جريج" صحيحيهما " ق، عن ابن جريج ورواه أبو َعوانة وابن حبان في أخرجه عبد الراز : " قال

مه على غيره في حديث نافع، وقد صرح فيها بالتحديث، فانتقى ما وهي زيادة صحيحة ال مطعن فيها؛ لجاللة ابن جريج، وتقد". ولم يرني بلغت " … : بن عمر، عن نافع فذكر الحديث بلفظ

  ". يخشى من تدليسه 

)  ٤٧٦٠( ، وابن حبان ) ٣١٠/  ٤( ، وأحمد ) ٢٥٤١( ، وابن ماجه ) ١٥٨٤( ، والترمذي ) ١٨٥/  ٥" ( الكبرى " ، والنسائي في ) ٤٤٠٥( و )  ٤٤٠٤( رواه أبو داود . صحيح - ٣

كنت فيمن حكم فيه سعد، فجيء بي وأنا أرى أنه سيقتلني، فكشفوا عانتي فوجدوني لم ُأنبت، فجعلوني في : وفي رواية للنسائي، وأبي داود، وابن حبان. وفي غير موطن ،) ١٢٣/  ٢( والحاكم 

أنهم يرون اإلنبات بلوغًا إن لم يعرف احتالمه وال سنه، : عض أهل العلمهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند ب" وقال الترمذي ". األصل " الَسْبي وله ألفاظ أخرى، ذكرتها بطرقها في 

  ". وهو كما قال؛ إال أنهما لم يخرجا لعطّية، وما له إال هذا الحديث الواحد ): "  ٤٢/  ٣" ( التلخيص " فقال الحافظ في ". صحيح على شرط الشيخين : " وقال الحاكم". وهو قول أحمد وٕاسحاق 

وهو وٕان كان حسن اإلسناد؛ إال أنه صحيح ).  ٤٧/  ٢( ، والحاكم ) ٢٣٨٨( ، وابن ماجه ) ٦٦ - ٦٥/  ٥( ، والنسائي ) ٣٥٤٧( ، وأبو داود ) ١٨٤و  ١٧٩/  ٢( ه أحمد روا. صحيح - ٤

  . كما أشرت إلى الرويات ومخرجيها" األصل " لما له من شواهد، وقد ذكرتها في 
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َفَحلْت َلُه اَْلَمْسأََلُة َحىت ُيِصيَب ِقَواًما ِمْن َعْيٍش، َوَرُجٍل َأَصابـَْتُه فَاَقٌة َحىت ، َجاِئَحٌة ِاْجَتاَحْت َماَلهُ 
َرَواُه ُمْسِلٌم    }َفَحلْت لَُه اَْلَمْسأََلُة ، َلَقْد َأَصاَبْت ُفَالنًا فَاَقةٌ : يـَُقوَل َثَالثٌَة ِمْن َذِوي احلَِْجى ِمْن قـَْوِمهِ 

)١(  .  

  اَلصْلِح  بَابُ   

  

٨٧٢ -  ِه  �َعْن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف اَْلُمَزِينَرُسوَل اَلل ْلُح َجائٌِز بـَْنيَ  {: قَالَ  �َأناَلص
ِإال َشْرطاً َحرَم ، َأَحل َحَراماً، َواْلُمْسِلُموَن َعَلى ُشُروِطِهمْ  )٢(ِإال ُصْلحاً َحرَم َحَالًال َو  ، اَْلُمْسِلِمنيَ 

  .  )٤(َرَواُه اَلتـْرِمِذي َوَصحَحُه    }َأَحل َحَراماً  )٣(َالًال َو  حَ 

  .  )٦(ِألَن رَاِويَُه َكِثَري ْبَن َعْبِد اَللِه ْبِن َعْمِرِو ْبِن َعْوٍف َضِعيٌف  .  )٥(؛  َوأَْنَكُروا َعَلْيهِ 

  .  )٧(وََكأَنُه ِاْعَتبَـَرُه ِبَكثْـَرِة طُرُِقِه  

  .  )٨(َوَقْد َصحَحُه اِْبُن ِحباَن ِمْن َحِديِث َأِيب ُهَريـَْرَة   - ٨٧٣

َال َميَْنُع َجاٌر َجارَُه َأْن يـَْغرَِز َخَشَبًة ِيف  {: قَالَ "  �َأن اَلنِيب  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  - ٨٧٤
َها ُمْعِرِضنيَ َما ِيل أَرَاُكْم عَ  �ُمث يـَُقوُل أَبُو ُهَريـَْرَة ". ِجَدارِِه    }َواَللِه َألَْرِمَنيِ َا بـَْنيَ َأْكَتاِفُكْم ؟ نـْ

  .  )٩(ُمتـَفٌق َعَلْيِه  

                                                 
  . ٦٤٥تقدم برقم . صحيح - ١

  ". أو ": " السنن " ، وفي "باألصلين "  كذا - ٢

  ". أو ": " السنن " ، وفي "باألصلين " كذا  - ٣

  ". هذا حديث حسن صحيح : " ، وقال) ١٣٥٢( السنن رقم  - ٤

  . تمد العلماء على تصحيح الترمذيوصححه؛ فلهذا ال يع. الصلح جائز بين المسلمين: وأما الترمذي فروى من حديثه): "  ٤٠٧/  ٣" ( الميزان " كقول الذهبي في  - ٥

  . هو ركن من أركان الكذب: بل قال الشافعي وأبو داود - ٦

  ". األصل " إذ يروى عن أبي هريرة، وأنس بن مالك، وابن عمر، وعائشة، وغيرهم، وكلها مذكورة في " كثرة شواهده " لعله يريد  - ٧

المسلمون عند شروطهم ُروي من : حديث).  ٢٨١/  ٣" ( التغليق " وقال الحافظ في ).  ٣٥٩٤( ، والحاكم، ومن قبلهما رواه أبو داود ، ورواه ابن الجارود) ١١٩٩( رواه ابن حبان . حسن -  ٨

  ". ثلها حديث أبي هريرة، وعمرو بن عوف، وأنس بن مالك، ورافع بن َخِديج، وعبد اهللا بن عمر، وغيرهم، وكلها فيها مقال، لكن حديث أبي هريرة أم

  ).  ١٦٠٩( ، ومسلم ) ٢٤٦٣( رواه البخاري . صحيح - ٩
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٨٧٥ -  اِعِديِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُمحَْيٍد اَلسِالْمرٍِئ َأْن يَْأُخَذ  { �قَاَل َرُسوُل اَلل َال حيَِل
  .  )١("  َصِحيَحْيِهَما " َواْحلَاِكُم ِيف ، َرَواُه اِْبُن ِحبانَ   }ُه َعَصا َأِخيِه ِبَغْريِ ِطيِب نـَْفٍس ِمنْ 

  احلََْواَلِة َوالضَماِن بَاُب   

  

َوِإَذا أُْتِبُع َأَحدُُكْم ، َمْطُل اَْلَغِين ظُْلمٌ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ٨٧٦
  .  )٢(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    } َعَلى َمِلي فـَْلَيْتَبعْ 

  .  )٣(   }فـَْلَيْحَتْل  {: َوِيف رَِوايَِة َأْمحَدَ 

َنا بِِه ، وََكفناهُ ، َوَحنْطَناهُ ، فـََغسْلَناهُ ، تـُُويفَ َرُجٌل ِمنا {: قَالَ  �َوَعْن َجاِبٍر  - ٨٧٧ ُمث أَتـَيـْ
ِديَنارَاِن، : قـُْلَنا" ؟ َأَعَلْيِه َدْينٌ : " ُمث قَالَ ، َفَخطَا ُخًطى ؟ُتَصلي َعَلْيهِ : فـَُقْلَنا �َرُسوَل اَللِه 

َناهُ ، فَاْنَصَرفَ  َلُهَما أَبُو قـََتاَدَة، فَأَتـَيـْ ِه : فـََقاَل أَبُو قـََتاَدةَ ، فـََتَحمفـََقاَل َرُسوُل اَلل ،يَنارَاِن َعَلي اَلد�  "
ُهَما اَ  ، َوالنَساِئي ، َوأَبُو َداُودَ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }َفَصلى َعَلْيِه ، نـََعمْ : قَالَ " ؟ ْلَميتُ ُأِحق اَْلَغِرُمي َوبَرَِئ ِمنـْ

  .  )٤(َواْحلَاِكُم  ، َوَصحَحُه اِْبُن ِحبانَ 

ْينُ َكاَن يـُْؤَتى بِالرُجِل اَْلُمتَـَوىف َعَليْ   �َأن َرُسوَل اَللِه  { �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ٨٧٨ ِه اَلد ،
َصلوا : " َوِإال قَالَ ، فَِإْن ُحدَث أَنُه تـََرَك َوفَاًء َصلى َعَلْيهِ " ؟ َهْل تـََرَك ِلَديِْنِه ِمْن َقَضاءٍ : " فـََيْسَألُ 

، َفَمْن تـُُويفَ ، ِمْن أَنـُْفِسِهمْ أَنَا َأْوَىل بِاْلُمْؤِمِنَني : " فـََلما فـََتَح اَللُه َعَلْيِه اَْلُفُتوَح قَالَ " َعَلى َصاِحِبُكْم 
  .  )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َوَعَلْيِه َدْيٌن فـََعَلي َقَضاُؤُه 

                                                 
  ". األصل " وللحديث شواهد كثيرة مذكورة في . واهللا أعلم. ، وأما عزوه للحاكم فلعله وْهم من الحافظ) ١١٦٦( رواه ابن حبان . صحيح - ١

  ).  ١٥٦٤( ، ومسلم ) ٢٢٨٧( رواه البخاري . صحيح - ٢

  ).  ٤٦٣/  ٢( المسند  - ٣

، واللفظ ألحمد وسنده حسن، وأما الباقون فلهم لفظ آخر وسندهم على شرط ) ٣٠٦٤( ، وابن حبان ) ٦٦ - ٦٥/  ٤( ، والنسائي ) ٣٣٤٣( ، وأبو داود ) ٣٣٠/  ٣( رواه أحمد . يحصح - ٤

  ". باألصل " الشيخين، وتفصيل ذلك 

  ". ماًال فهو لورثته  ومن ترك: " ، وزادا) ١٦١٩( ، ومسلم ) ٢٣٩٨( رواه البخاري . صحيح - ٥
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 ُرْك َوفَاًء  {: َوِيف رَِوايٍَة لِْلُبَخارِي   .  )١(   }َفَمْن َماَت وََملْ يـَتـْ

ِه قَالَ ، َعْن أَبِيهِ ، َوَعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيبٍ  - ٨٧٩ ِه  :َعْن َجدَال َكَفاَلَة ِيف  { �قَاَل َرُسوُل اَلل
 بِِإْسَناٍد َضِعيٍف    }َحد َهِقي َرَواُه اَْلبَـيـْ

)٢(  .  

  اَلشرَِكِة َواْلوََكاَلِة بَاُب   

  

ا َملْ أَنَا ثَاِلُث اَلشرِيَكْنيِ مَ : قَاَل اَللهُ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ٨٨٠
  .  )٣(َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم  ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }فَِإَذا َخاَن َخَرْجُت ِمْن بـَْيِنِهَما ، َخيُْن َأَحُدُمهَا َصاِحَبهُ 

َجاَء فَ ، قـَْبَل اَْلبَـْعثَةِ  �أَنُه َكاَن َشرِيَك اَلنِيب  {اَْلَمْخُزوِمي  [ْبِن يَزِيَد  ]َوَعْن اَلساِئِب  - ٨٨١
  .  )٤(َواْبُن َماَجَة  ، َوأَبُو َداُودَ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }َمْرَحباً بَِأِخي َوَشرِيِكي : " فـََقالَ ، يـَْوَم اَْلَفْتحِ 

ِاْشتَـرَْكُت أَنَا َوَعماٌر َوَسْعٌد ِفيَما ُنِصيُب يـَْوَم  {: قَالَ  �َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َمْسُعوٍد  - ٨٨٢
  .  )٥(َرَواُه النَساِئي َوَغيـْرُُه  . حلَِْديثَ اَ   }.. َبْدرٍ 

ُهَما-َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَللِه  -  ٨٨٣ ، أََرْدُت َاْخلُُروَج ِإَىل َخْيبَـرَ : قَالَ  { -َرِضَي اَللُه َعنـْ
 ِيبَرَواُه أَبُو َداُوَد   }َسَة َعَشَر َوْسًقا َفُخْذ ِمْنُه مخَْ ، ِإَذا أَتـَْيَت وَِكيِلي ِخبَْيبَـرَ : " فـََقالَ  �فَأَتـَْيُت اَلن

  .  )٦(َوَصحَحُه  

٨٨٤ -  ِه  { �َوَعْن ُعْرَوَة اْلَبارِِقيَرُسوَل اَلل ةً  �َأنبـََعَث َمَعُه ِبِديَناٍر َيْشَرتِي َلُه ُأْضِحي ..
  .  )١(تـََقدَم  َوَقْد ، َرَواُه اَْلُبَخارِي ِيف أَثـَْناِء َحِديثٍ . َاحلَِْديثَ   }

                                                 
  ).  ٦٧٣١( البخاري برقم  - ١

  ". تفرد به بقية، عن أبي محمد؛ عمر بن أبي عمر الكالعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة . إسناده ضعيف: " وقال)  ٧٧/  ٦( رواه البيهقي . منكر - ٢

  . جهالة أحد رواته، واالختالف في وصله وٕارساله: وله علتان ) ٥٢/  ٢( ، والحاكم ) ٣٣٨٣( رواه أبو داود . ضعيف - ٣

  ". األصل " فليس بدقيق، وبيان ذلك في )  ٢٢٨٧( ، وابن ماجه ) ٤٨٣٦( وأما عزوه بهذا اللفظ ألبي داود . ، واللفظ له) ٤٢٥/  ٣( رواه أحمد . حسن - ٤

فلم أجيء أنا وعمار بشيء، وجاء : " ، من طريق أبي عبيدة، عن أبيه عبد اهللا بن مسعود، به، وتمامه) ٢٢٨٨( ن ماجه ، واب) ٣٣٨٨( ، وأبو داود ) ٣١٩/  ٧( رواه النسائي . ضعيف -  ٥

  . وسبب الضعف االنقطاع بين أبي عبيدة وأبيه: قلت". سعيد بأسيرين 

  ).  ٥١/  ٣" ( التلخيص " ـتَندًا للحافظ في تحسينه للحديث في ، وفي سند محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه، وال أجد مس) ٣٦٣٢( رواه أبو داود . ضعيف - ٦
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. َاحلَِْديثَ   }.. ُعَمَر َعَلى اَلصَدَقةِ  �بـََعَث َرُسوُل اَللِه  {: قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ٨٨٥
  .  )٢(ُمتـَفٌق َعَلْيِه  

  }َبَح اَْلَباِقَي َوأََمَر َعِليا َأْن َيذْ ، َحنََر َثَالثًا َوِستنيَ  �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن َجابٍِر  - ٨٨٦
  .  )٣(َرَواُه ُمْسِلٌم  . َاحلَِْديثَ 

َواْغُد يَا أُنـَْيُس َعَلى ِاْمَرأَِة  { �قَاَل اَلنِيب . ِيف ِقصِة اَْلَعِسيفِ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ٨٨٧
  .  )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيِه  . َاحلَِْديثَ   }.. فَِإْن ِاْعتَـَرَفْت فَاْرُمجَْها، َهَذا

قْـَراِر      بَاُب َاْإلِ

َلُه َوَما َأْشبَـَهُه    ِفيِه اَلِذي قـَبـْ

  

٨٨٨ -  ِه : قَالَ  �َعْن َأِيب َذرقَاَل ِيل َرُسوُل اَلل� }  ا ، ُقِل َاحلَْقَحُه   }َوَلْو َكاَن ُمرَصح
  .  )٥(اِْبُن ِحباَن ِيف َحِديٍث َطوِيٍل  

  اَْلَعارِيَِة بَاُب   

  

َعَلى اَْلَيِد َما َأَخَذْت َحىت  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َعْن َمسَُرَة ْبِن ُجْنُدٍب  - ٨٨٩
  .  )١(َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم  ، َواْألَْربـََعةُ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }تـَُؤديَُه 

                                                                                                                                                                  
  ).  ٨١٩( صحيح، وانظر رقم  - ١

[ باس منع ابن جميل وخالد بن الوليد، والع: فقيل: " ، وتمام الحديث عندهما"عمر " ، واللفظ المذكور لمسلم، وليس في لفظ البخاري ذكر ) ٩٨٣( ، ومسلم ) ١٤٦٨( رواه البخاري . صحيح - ٢

وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، قد ] ورسوله [ ما ينقم ابن جميل إال أنه كان فقيرًا فأغناه اهللا : -صلى اهللا عليه وسلم-فقال رسول اهللا . -صلى اهللا عليه وسلم -عم رسول اهللا  -] بن عبد المطلب 

أما شعرت أن عم ! يا عمر . [ ومثلها معها] صدقة ) [ عليه : رواية( فهي علّي ]  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  بن عبد المطلب فعم[ وأما العباس . احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل اهللا

  . والزيادات األولى والثالثة والرابعة والخامسة والرواية للبخاري، والثانية والسادسة لمسلم]. الرجل ِصْنو أبيه 

  ).  ٧٤٢( وقد تقدم برقم . صحيح - ٣

  ).  ١٣٢٥ - ١٣٢٤/  ٣( ، ومسلم )فتح /  ٣٢٤ - ٣٢٣/  ٥( رواه البخاري . حصحي - ٤

  . ، وله طرق عن أبي ذر، وله شاهد أيضاً ) ٤٤٩و  ٣٦١( رواه ابن حبان . صحيح - ٥
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َوَال َختُْن ، َمانََة ِإَىل َمْن اِئْـَتَمَنكَ أَد َاْألَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ٨٩٠
 )٢(َواْستَـْنَكَرُه أَبُو َحامتٍِ اَلرازِي  ، َوَصحَحُه َاْحلَاِكمُ ، َواَلتـْرِمِذي َوَحسَنهُ ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }َمْن َخاَنَك 

 .  

ِإَذا أَتـَْتَك ُرُسِلي فََأْعِطِهْم  { �للِه قَاَل َرُسوُل اَ : قَالَ  �َوَعْن يـَْعَلى ْبِن أَُميَة  - ٨٩١
  }َبْل َعارِيٌَة ُمَؤداٌة : قَالَ ؟ َأَعارِيٌَة َمْضُمونٌَة َأْو َعارِيٌَة ُمَؤداةٌ ! يَا َرُسوَل اَللِه : قـُْلتُ ، "َثَالِثَني ِدْرعًا 

  .  )٣(ِحباَن   َوَصحَحُه اِْبنُ ، َوالنَساِئي ، َوأَبُو َداُودَ ، َرَواُه َأْمحَدُ 

َأَغْصٌب : فـََقالَ . ِاْستَـَعاَر ِمْنُه ُدُروعاً يـَْوَم ُحنَـْنيٍ  �َأن اَلنِيب  {؛ َوَعْن َصْفَواَن ْبِن أَُميةَ  - ٨٩٢
  .  )٤(ُم  َوَصحَحُه َاْحلَاكِ ، َوالنَساِئي ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }َبْل َعارِيٌَة َمْضُمونٌَة : قَالَ ؟ يَا ُحمَمدُ 

  .  )٥(َوَأْخرََج َلُه َشاِهًدا َضِعيًفا َعْن اِْبِن َعباٍس   - ٨٩٣

  اَْلَغْصِب بَاُب   

  

ُهَما-َعْن َسِعيِد ْبِن زَْيٍد  - ٨٩٤ َمْن اِقْـَتَطَع ِشبـْرًا  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه ؛ -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }لُه ِإياُه يـَْوَم اَْلِقَياَمِة ِمْن َسْبِع أََرِضَني ِمْن َاْألَْرِض ظُْلماً َطوَقُه اَل

                                                                                                                                                                  
من طريق )  ٤٧/  ٢( ، والحاكم ) ٢٤٠٠( ، وابن ماجه ) ١٢٦٦( ، والترمذي ) ٤١١/  ٣" ( الكبرى " ، والنسائي في ) ٣٥٦١( ، وأبو داود ) ١٣و ١٢و/  ٨/  ٥( رواه أحمد . ضعيف - ١

صحيح على شرط البخاري : " وقال الحاكم". هذا حديث حسن صحيح : " وقال الترمذي". هو أمينك ال ضمان عليه : ثم نسي الحسن فقال. " وزادوا إال النسائي وابن ماجه. الحسن، عن سمرة، به

 ٥٨٨/  ٤" ( السير " وقد قال الذهبي في . وليس البحث هنا بحث سماع الحسن من سمرة أم ال كما فعل ذلك صاحب السبل، ولكن البحث بحث التدليسولكن الحسن مدلس، وقد عنعنه، : قلت". 

سن معروف بالتدليس، ويدلس عن الضعفاء، فيبقى في وٕان كان مما قد ثبت ُلِقّيه فيه لفالن المعّين؛ ألن الح. عن فالن: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: قال قائل). " 

  ". واهللا أعلم . النفس من ذلك، فإننا وٕان ثبتنا سماعه من سمرة، يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة

صحيح بشواهده ففي الباب، عن أنس، وأبي أمامة، وأبي بن كعب،  وهو: قلت". حسن غريب : " ، بسند حسن، وقال الترمذي) ١٢٦٤( ، والترمذي ) ٣٥٣٥( رواه أبو داود . صحيح - ٢

  . وغيرهم

  ).  ١١٧٣( ، وابن حبان ) ٤٠٩/  ٣" ( الكبرى " ، والنسائي في ) ٣٥٦٦( ، وأبو داود ) ٢٢٢/  ٤( رواه أحمد . صحيح - ٣

  . وهو صحيح بطرقه وشواهده)  ٤١٠/  ٣" ( الكبرى " ، والنسائي في ) ٣٥٦٢( ، وأبو داود ) ٤٠١/  ٣( رواه أحمد . صحيح - ٤

  . كما أن في متنه مخالفة أخرى" متروك " وفي سنده )  ٤٧/  ٢( رواه الحاكم . ضعيف جداً  - ٥

  . ، واللفظ لمسلم) ١٦١٠( ، ومسلم ) ٣١٩٨( واه البخاري . صحيح - ٦
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َكاَن ِعْنَد بـَْعِض ِنَسائِِه، فََأْرَسَلْت ِإْحَدى أُمَهاِت   �َأن اَلنِيب  {؛ َوَعْن أََنسٍ  - ٨٩٥
. َوَجَعَل ِفيَها اَلطَعامَ ، اٌم، َفَكَسَرِت اَْلَقْصَعَة، َفَضمَهاَمَع َخاِدٍم َهلَا ِبَقْصَعٍة ِفيَها َطعَ  )١(اَْلُمْؤِمِنَني  

  .  )٢(َرَواُه اَْلُبَخارِي    }َوَحَبَس اَْلَمْكُسورََة ، َوَدَفَع اَْلَقْصَعَة اَلصِحيَحَة لِلرُسولِ " ُكُلوا : " َوقَالَ 

 ْرِمِذيارِبََة َعاِئَشةَ ، َواَلتـى اَلضادَ َوزَ ، َوَمس : ِيبَوِإنَاٌء بِِإنَاٍء ، َطَعاٌم ِبَطَعامٍ  { �فـََقاَل اَلن{  
  .  )٣(َوَصحَحُه  

َمْن َزرََع ِيف أَْرِض قـَْوٍم ِبَغْريِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن رَاِفِع ْبِن َخِديٍج  - ٨٩٦
َوَحسَنُه اَلتـْرِمِذي  ، َواْألَْربـََعُة ِإال النَساِئي ، َرَواُه َأْمحَدُ   }نـََفَقُتُه  َوَلهُ ، فـََلْيَس َلُه ِمْن اَلزرِْع َشْيءٌ ، ِإْذِِمْ 

)٤(  .  

  .  )٥(ِإن اَْلُبَخارِي َضعَفُه  : َويـَُقالُ 

 { �وِل اَللِه ِمْن َأْصَحاِب َرسُ ؛ قَاَل َرُجٌل ِمْن اَلصَحابَةِ : َوَعْن ُعْرَوَة ْبِن اَلزبـَْريِ قَالَ  - ٨٩٧
، َواْألَْرُض ِلْآلَخرِ ، َغَرَس َأَحُدُمهَا ِفيَها َخنًْال ، ِيف أَْرضٍ  �ِإن َرُجَلْنيِ ِاْخَتَصَما ِإَىل َرُسوِل اَللِه 

لَْيَس  : "َوقَالَ . َوأََمَر َصاِحَب اَلنْخِل َأْن ُخيْرَِج َخنَْلهُ ، بِاْألَْرِض ِلَصاِحِبَها �فـََقَضى َرُسوُل اَللِه 
 ٦(َوِإْسَناُدُه َحَسٌن  ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }لِِعْرٍق ظَاملٍِ َحق(  .  

  . َعْن َسِعيِد ْبِن زَْيدٍ ، ِمْن رَِوايَِة ُعْرَوةَ " اَلسَنِن " َوآِخرُُه ِعْنَد َأْصَحاِب  - ٨٩٨

                                                 
  ).  ٢٤٨١( رواه البخاري . صحيح - ١

  ).  ٢٤٨١( رواه البخاري . صحيح - ٢

  ". حديث حسن صحيح : " ، وقال) ١٣٥٩( رواه الترمذي . حيحص - ٣

  ". حسن غريب : " وقال الترمذي).  ١٣٦٦( ، والترمذي ) ٣٤٠٣( ، وأبو داود ) ١٤١/  ٤و  ٤٦٥/  ٣( رواه أحمد . صحيح بطرقه - ٤

وكالم البخاري ال يفهم منه تضعيف الحديث، وٕانما هو : قلت" !. ريك، عن أبي إسحاق /بذلك ش تفرد: وقال. وضعفه البخاري أيضاً : " فقال)  ٨٢/  ٣" ( المعالم " نقل ذلك الخطابي في  - ٥

. هو حديث حسن: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: " فقال)  ٦٤٨/  ٣( صريح في تضعيف طريق من طرق الحديث، وال أظن أن هناك أصرح مما نقله عنه الترمذي في ذلك 

  . وأيضًا ممن قواه بطرقه أبو حاتم". ه من حديث أبي إسحاق إال من رواية شريك ال أعرف: وقال

  . وانظر ما بعده)  ٩١٦( وهو صحيح، وسيذكره المصنف برقم " من أحيا أرضًا ميتة فهي له : " وفيه قوله صلى اهللا عليه وسلم)  ٣٠٧٤" ( سنن أبي داود " وهو في . حديث صحيح - ٦
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  .  )١(َوِيف تـَْعِيني َصَحابِيِه  ، َواْختُِلَف ِيف َوْصِلِه َوِإْرَسالِهِ 

ِإن ِدَماءَُكْم  { )٢(ِيف ُخْطَبِتِه يـَْوَم اَلنْحِر ِمبًِىن  : قَالَ  �َأن اَلنِيب  �؛ َوَعْن َأِيب َبْكَرةَ  - ٨٩٩
  }ا َكُحْرَمِة يـَْوِمُكْم َهَذا، ِيف بـََلدُِكْم َهَذا، ِيف َشْهرُِكْم َهذَ ، َعَلْيُكْم َحَرامٌ  [َوأَْعَراَضُكْم  ]َوأَْمَواَلُكْم 

  .  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيِه  

  اَلشْفَعِة بَاُب   

  

بِالشْفَعِة "  �َقَضى َرُسوُل اَللِه  {: قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـُْهَما-َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَللِه  - ٩٠٠
َواللْفُظ ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }َال ُشْفَعَة فَِإَذا َوقـََعِت َاحلُُْدوُد َوُصرَفْت اَلطُرُق فَ ، ِيف ُكل َما ملَْ يـُْقَسمْ 

  ٤(لِْلُبَخارِي(  .  

َال َيْصُلُح َأْن يَِبيَع َحىت ، أَْو َحاِئطٍ ، َأْو رَْبعٍ ، أَْرضٍ : اَلشْفَعُة ِيف ُكل ِشْركٍ  {: َوِيف رَِوايَِة ُمْسِلمٍ 
  .  )٥(   }يـَْعِرَض َعَلى َشرِيِكِه 

 َوِيف رَِوايَِة اَلط َحاِوي : ِيبَشْيءٍ  �َقَضى اَلن ْفَعِة ِيف ُكل٦(َورَِجالُُه ثَِقاٌت  ، بِالش(  .  

َأْخَرَجُه   }َاْجلَاُر َأَحق ِبَصَقِبِه  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب رَاِفٍع  - ٩٠١
 ٌة  ، اَْلُبَخارِي٧(َوِفيِه ِقص(  .  

                                                 
وفي : " بعد أن ساق هذه الشواهد)  ١٩/  ٥" ( الفتح " ، وقد قال في "باألصل " ما فيه كما ذكر الحافظ إال أنه أحد الشواهد الكثيرة للحديث السابق، وتفصيل القول فيها وهذا على : قلت - ١

  ". أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض 

  ". بمعنى : " إلى" أ " تحرف في  - ٢

  ).  ١٦٧٩( ، ومسلم ) ٦٧ (رواه البخاري . صحيح - ٣

  . بينت: وصرفت).  ٢٢٥٧( رواه البخاري . صحيح - ٤

  ". فإن أبى فشريكه أحق به حتى ُيؤِذنه . فيأخذ أو يَدع: " وزاد)  ١٣٥) (  ١٦٠٨( رواه مسلم . صحيح - ٥

ورجاله ثقات إال أنه ُأِعل ". الشفعة في كل شيء : " وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعاً ).  ٤٣٦/  ٤" ( الفتح " ، وقال الحافظ في ) ١٢٦/  ٤" ( شرح المعاني " رواه الطحاوي في  - ٦

  ". ُأِعل باإلرسال، وأخرج الطحاوي له شاهدًا من حديث جابر بإسناد ال بأس برواته 

، إذ جاء أبو رافع مولى النبي وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المِ : " من طريق عمرو بن الشريد قال)  ٢٢٥٨( رواه البخاري . صحيح - ٧ ْسَور بن َمْخَرمة فوضع يده على إحدى منكبي-

َمة أو مقطعة: فقال سعد. واهللا لتبتاعهما: فقال المسور. واهللا ما أبتاعهما: فقال سعد. يا سعد ابتع مني بيتي في دارك: فقال -صلى اهللا عليه وسلم أبو فقال . واهللا ال أزيدك على أربعة آالٍف ُمَنج
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اِر َأَحق بِالداِر  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �ْبِن َماِلٍك َوَعْن أََنِس  - ٩٠٢ َجاُر اَلد{  
 َساِئيانَ ، َرَواُه النَحُه اِْبُن ِحبٌة  ، َوَصح١(َوَلُه ِعل(  .  

َوِإْن   -ْنَتَظُر َِا يُـ ، َاْجلَاُر َأَحق ِبُشْفَعِة َجارِهِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْن َجاِبٍر قَالَ  - ٩٠٣
  .  )٢(َورَِجالُُه ثَِقاٌت  ، َواْألَْربـََعةُ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }ِإَذا َكاَن َطرِيُقُهَما َواِحًدا  -َكاَن َغائًِبا 

ُهَما-َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  - ٩٠٤   }ِل اَلشْفَعُة َكَحل اَْلِعَقا {: قَالَ  �َعِن اَلنِيب ، -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٣(َوِإْسَناُدُه َضِعيٌف  " َوَال ُشْفَعَة لَِغاِئٍب : " َوزَادَ ، َرَواُه اِْبُن َماَجْه َواْلبَـزارُ 

  اَْلِقَراِض بَاُب   

  

اَْلبَـْيُع ِإَىل َأَجٍل، : َثَالٌث ِفيِهن اَْلبَـرََكةُ  {: قَالَ  �َأن اَلنِيب  �َعْن ُصَهْيٍب  - ٩٠٥
  .  )٤(َرَواُه اِْبُن َماَجْه بِِإْسَناٍد َضِعيٍف    }َال لِْلبَـْيِع ، ، َوَخْلُط اَْلبُـر بِالشِعِري لِْلبَـْيتِ َواْلُمَقاَرَضةُ 

َأْن َال َجتَْعَل : أَنُه َكاَن َيْشَرتُِط َعَلى اَلرُجِل ِإَذا أَْعطَاُه َماًال ُمَقاَرَضةً  { �َوَعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم 
فَِإْن فـََعْلَت َشْيًئا ِمْن َذِلَك فـََقَد ، َوَال تـَْنزَِل بِِه ِيف َبْطِن َمِسيلٍ ، َوَال َحتِْمَلُه ِيف َحبْرٍ ، ِبٍد َرْطَبةٍ َماِيل ِيف كَ 

اَرُقْطِين   }َضِمْنَت َماِيل  ٥(َورَِجالُُه ثَِقاٌت  ، َرَواُه اَلد(  .  

                                                                                                                                                                  
: والسقب" . الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آالف، وأنا أعطي بها خمسمائة دينار، فأعطاه إياه: يقول -صلى اهللا عليه وسلم-لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولوال أني سمعت النبي : رافع

  . مؤجلة على أقساط معلومةالمراد : ومنجمة أو مقطعة. القرب والمالصقة: بالسين المهلة وأيضًا الصاد المهلة

وقال ).  ١٣٦٨( ، والترمذي ) ٣٥١٧( من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ومن هذا الوجه رواه أبو داود )  ٦٩/  ٤" ( التحفة " كما في " الكبرى " رواه النسائي في . ضعيف - ١

والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن . -صلى اهللا عليه وسلم-َعُروبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي  حديث سمرة حديث حسن صحيح، وروى عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي: " الترمذي

 وخالصة". وله علة : " وٕالى هذا االختالف يشير قول الحافظ)  ١١٥٣( ومن الوجه الثاني رواه ابن حبان : قلت". عن سمرة، وال نعرف حديث قتادة، عن أنس إال من حديث عيسى بن يونس 

وأيا كان األمر فهو ضعيف من الوجهين؛ لعدم تصريح قتادة والحسن . عن أنس، به: والثاني. عن الحسن، عن سمرة، وهو الصواب عند أهل العلم: األول: الكالم أن الحديث عند قتادة من وجهين

  . بالسماع؛ وكالهما موصوف بالتدليس

وقد أعّل الحديث بما ال )  ٢٤٩٤( ، وابن ماجه ) ١٣٦٩( ، والترمذي ) ٢٢٩/  ٢" ( التحفة " كما في " الكبرى " ، والنسائي في ) ٣٥١٨( ، وأبو داود ) ٣٠٣/  ٣( رواه أحمد . صحيح - ٢

  . يقدح

  ". إسناده ضعيف جدًا ) "  ٥٦/  ٣" ( التلخيص " وقال الحافظ في ).  ٢٥٠٠( رواه ابن ماجه . ضعيف جداً  - ٣

  ).  ٢٢٨٩( رواه ابن ماجه . ضعيف - ٤

  ).  ٥٨/  ٣" ( التلخيص " ، وقوى الحافظ إسناده في ) ٦٣/  ٣( رواه الدار قطني  - ٥
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هِ ، َعْن أَبِيهِ ، ْبِن َعْبِد اَلرْمحَِن ْبِن يـَْعُقوبَ  َعْن اَْلَعَالءِ " اَْلُمَوطِأ " َوقَاَل َماِلٌك ِيف  ُه  {: َعْن َجدأَن
نَـُهَما    .  )١(َوُهَو َمْوُقوٌف َصِحيٌح    }َعِمَل ِيف َماٍل لُِعْثَماَن َعَلى َأن اَلرْبَح بـَيـْ

َجارَِة بَاُب      اَْلُمَساقَاِة َواْإلِ

  

ُهَماَرِضَي اَ -َعْن اِْبِن ُعَمَر  - ٩٠٦ َعاَمَل َأْهَل َخْيبَـَر ِبَشْطِر َما  �َأن َرُسوَل اَللِه  {؛ -للُه َعنـْ
َها ِمْن َمثَرٍ    .  )٢(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َأْو َزرٍْع ، َخيْرُُج ِمنـْ

فـََقاَل َهلُْم ، ُف اَلثَمرِ َفَسأَُلوا َأْن يُِقرُهْم َِا َعَلى َأْن َيْكُفوا َعَمَلَها َوَهلُْم ِنصْ : َوِيف رَِوايٍَة َهلَُما
َنا  { �َرُسوُل اَللِه    .  )٣(   }َحىت َأْجَالُهْم ُعَمُر ، فـََقروا َِا، "نُِقرُكْم َِا َعَلى َذِلَك َما ِشئـْ

َأْن يـَْعَتِمُلوَها ِمْن  َدَفَع ِإَىل يـَُهوِد َخْيبَـَر َخنَْل َخْيبَـَر َوأَْرَضَها َعَلى �َأن َرُسوَل اَللِه  {: َوِلُمْسِلمٍ 
  .  )٤(   }َوَلُه َشْطُر َمثَرَِها ، أَْمَواهلِِمْ 

َعْن ِكَراِء َاْألَْرِض بِالذَهِب  �َسأَْلُت رَاِفَع ْبَن َخِديٍج  {: َوَعْن َحْنظََلَة ْبِن قـَْيٍس قَالَ  - ٩٠٧
َا َكاَن اَلناُس يُـ ، َال بَْأَس بِهِ : فـََقالَ ؟ َواْلِفضةِ  ِه ِإمنَعَلى اْلَماِذيَانَاتِ  �َؤاِجُروَن َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَلل ،

وَملَْ َيُكْن ، َوَيْسَلُم َهَذا َويـَْهِلُك َهَذا، فـَيَـْهِلُك َهَذا َوَيْسَلُم َهَذا، َوَأْشَياَء ِمْن اَلزرْعِ ، َوأَقْـَباِل َاجلََْداِولِ 
 )٥(َرَواُه ُمْسِلٌم    }فََأما َشْيٌء َمْعُلوٌم َمْضُموٌن َفَال بَْأَس بِِه ، َعْنهُ  فَِلَذِلَك َزَجرَ ، لِلناِس ِكَراٌء ِإال َهَذا

 .  

َل ِيف اَْلُمتـَفَق َعَلْيِه ِمْن ِإْطَالِق اَلنـْهِي َعْن ِكرَاِء َاْألَْرضِ    . َوِفيِه بـََياٌن ِلَما ُأمجِْ

                                                 
  ).  ٦٨٨/  ٢( الموطأ  - ١

  ).  ١) (  ١٥٥١( ، ومسلم ) ٢٣٢٩( رواه البخاري . صحيح - ٢

  ". إلى تيماء وأريحاء : " وزادا)  ٦) (  ١٥٥١( ، ومسلم ) ٢٣٣٨( رواه البخاري . صحيح - ٣

  . بنحوه)  ٢٣٣١( وأيضًا البخاري ". شطر ثمرها  -صلى اهللا عليه وسلم- ولرسول اهللا : " وعند مسلم". وله : " بدل" ولهم ": " أ " ووقع في )  ٥) (  ١٥٥١( رواه مسلم . صحيح - ٤

  . أوائل ورؤوس األنهار الصغيرة: وأقبال الجداول. ل السواقيما ينبت حو : مسايل المياه، وقيل: والماذيانات).  ١١٨٣ص  ٣ج ) (  ١١٦) (  ١٥٤٧( رواه مسلم . صحيح - ٥
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 )١(  [َوأََمَر  ]نـََهى َعْن اَْلُمَزاَرَعِة  �اَللِه  َأن َرُسولَ  { �َوَعْن ثَاِبِت ْبِن اَلضحاِك  - ٩٠٨
  .  )٢(َرَواُه ُمْسِلٌم أَْيًضا    }بِاْلُمَؤاَجَرِة 

ُهَما-َوَعْن اِْبِن َعباٍس  - ٩٠٩ َوأَْعَطى  �ِاْحَتَجَم َرُسوُل اَللِه  {: أَنُه قَالَ ؛ -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٣(َرَواُه اَْلُبَخارِي  . َوَلْو َكاَن َحَراماً ملَْ يـُْعِطهِ   }اَلِذي َحَجَمُه َأْجَرُه 

َرَواُه   }َكْسُب َاحلَْجاِم َخِبيٌث   { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن رَاِفِع ْبِن َخِديٍج  - ٩١٠
  .  )٤(ُمْسِلٌم  

َثَالثٌَة أَنَا َخْصُمُهْم  �قَاَل اَللُه  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ٩١١
فَاْستَـْوَىف ، فََأَكَل َمثََنُه، َوَرُجٌل ِاْسَتْأَجَر َأِجريًا ، َوَرُجٌل بَاَع ُحرا ، َرُجٌل َأْعَطى ِيب ُمث َغَدرَ : يـَْوَم اَْلِقَياَمةِ 

  .  )٥(َرَواُه ُمْسِلٌم    }وَملَْ يـُْعِطِه َأْجَرُه ، ِمْنهُ 

ِإن َأَحق َما َأَخْذُمتْ َعَلْيِه َحقا   { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن اِْبِن َعباٍس  - ٩١٢
  .  )٦(َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِي    }ِكَتاُب اَللِه 

ُهَما-َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  - ٩١٣ وا َاْألَِجَري َأْجرَُه َأْعطُ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٧(َرَواُه اِْبُن َماَجْه    }قـَْبَل َأْن جيَِف َعَرقُُه 

                                                 
  ". صحيح مسلم " ، و "األصل " ولكنها ثابتة في " أ " سقط من  - ١

  ).  ١١٩) (  ١٥٤٩( رواه مسلم . صحيح - ٢

  ).  ٢١٠٣( رواه البخاري . صحيح - ٣

ام خبيثثمن الكلب خبيث، : وهو بتمامه)  ٤١) (  ١٥٦٨( رواه مسلم . صحيح - ٤ ومهر الَبِغّي خبيث، وكْسب الَحج .  

، وٕانما "األصل " كذا وقع في ". " رواه مسلم : " ما يلي تعليقًا على قوله" أ " جاء في هامش : تنبيه. -رحمه اهللا-رواه مسلم فهو سهو منه : ، وأما قول الحافظ) ٢٢٢٧( رواه البخاري . حسن - ٥

  ". من هامش األصل . قال سبط مؤلفه. اجه في اإلجارةوٕانما هو في البخاري في البيوع، وفي ابن م

وا بماء فيهم لديغ  -صلى اهللا عليه وسلم-من طريق ابن أبي ملكية، عن ابن عباس النبي أن نفرًا من أصحاب النبي )  ٥٧٣٧( رواه البخاري . صحيح - ٦ فعرض لهم رجل من  -أو سليم  -مر

أخذت على كتاب : فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، َفَبَرَأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا. الماء رجًال لديغًا أو سليماً هل فيكم من راق؟ إن في : فقال. من أهل الماء

  . الحديث… إن أحق : -صلى اهللا عليه وسلم-أخذ على كتاب اهللا أجرًا؟ فقال رسول اهللا ! يا رسول اهللا : اهللا أجرًا، حتى قدموا المدينة فقالوا

فرواه الطحاوي في : فأما حديث أبي هريرة. وله شواهد من حديث أبي هريرة، وجابر بن عبد اهللا، وعطاء بن َيَسار: قلت. بسند ضعيف جداً )  ٢٤٤٣( رواه ابن ماجه . حديث صحيح بشواهده - ٧

وسنده )  ٣٤" ( الصغير " فرواه الطبراني في : وأما حديث جابر).  ٦٦٨٢( له، وله طريق أخرى عند أبي يعلى بسند حسن على أقل أحوا)  ١٢١/  ٦( ، والبيهقي ) ١٤٢/  ٤" ( المشكل " في 

عند  -اهللا عنه رضي-عن أبي هريرة : وفي الباب: " قول الحافظ" األصل " جاء عقب هذا الحديث في : تنبيه. بسند حسن)  ٢٠٩١( األموال " فرواه ابن َزْنَجَوْيه في : وأما مرسل عطاء. ضعيف

  . ولذلك حذفته" أ " ولم يرد هذا الكالم في . ثم ضرب عليه الناسخ". وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف . يعلى والبيهقي] أبي [ 
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٩١٤ -  َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِي�  ِيباَلن َم قَالَ -َأنُه َعَلْيِه َوَسلى اَللَمِن ِاْسَتْأَجَر  {: َصل
َوَوَصَلُه اَْلبَـيـَْهِقي ِمْن َطرِيِق َأِيب َحِنيَفَة  ، َواُه َعْبُد اَلرزاِق َوِفيِه اِْنِقطَاعٌ رَ   }فـَْلُيَسلْم َلُه ُأْجَرتَُه ، َأِجرياً 

)١(  .  

  ِإْحَياِء اَْلَمَواِت بَاُب   

  

َها-َعْن َعاِئَشَة ، َعْن ُعْرَوةَ  - ٩١٥ َمْن َعمَر أَْرضاً  {: قَالَ  �َأن اَلنِيب ؛ -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٢(َرَواُه اَْلُبَخارِي  . َوَقَضى بِِه ُعَمُر ِيف ِخَالفَِتهِ : قَاَل ُعْرَوةُ   }فـَُهَو َأَحقِ َا ، لَْيَسْت ِألََحدٍ 

َرَواُه   }َمْن َأْحَيا أَْرضًا َمْيَتًة َفِهَي َلُه  {: قَالَ  �َعْن اَلنِيب  �َوَعْن َسِعيِد ْبِن زَْيٍد  - ٩١٦
  . َوَحسَنُه اَلتـْرِمِذي ، اَلثَالثَةُ 

: َوِقيلَ ، َعاِئَشةُ : َوِقيلَ ، َجاِبرٌ : َفِقيلَ ، َواْخُتِلَف ِيف َصَحابِيهِ ، َوُهَو َكَما قَالَ . ُرِوَي ُمْرَسالً : َوقَالَ 
  .  )٣(َوالراِجُح َاْألَوُل  ، َعْبُد اَللِه ْبُن َعْمٍرو

َال ِمحَى ِإال  {: قَالَ  �َأْخبَـَرُه َأن اَلنِيب  �لصْعَب ْبَن َجثاَمَة َأن اَ ؛ َوَعِن اِْبِن َعباسٍ  - ٩١٧
  .  )١(َرَواُه اَْلُبَخارِي    }لِلِه َولَِرُسولِِه 

                                                 
-أن النبي  -أو أحدهما  -ة، وأبي سعيد الخدري أخبرنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هرير : قال)  ١٥٠٢٣رقم /  ٢٣٥/  ٨" ( المصنف " رواه عبد الرازق في . ضعيف - ١

: من طريق حماد، ولكن عن أبي سعيد وحده بلفظ)  ٧١و  ٦٨و  ٥٩/  ٣( ورواه أحمد . وهو منقطع كما قال الحافظ، فإبراهيم لم يسمع من أحد من الصحابة. فذكره: ، قال-صلى اهللا عليه وسلم

من طريق ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن األسود، عن أبي هريرة، )  ١٢٠/  ٦( وأما البيهقي فرواه . وهو منقطع كسابقه" نهى عن استئجار األجير حتى يبين له أجره " 

من طريق )  ٣١/  ٧( فرواه النسائي . مام الجبل شعبةوخالف اإل: قلت". وكذا في كتابي عن أبي هريرة . كذا رواه أبو حنيفة: " وأبو حنيفة ضعيف عند أئمة الجرح والتعديل، ولذلك قال البيهقي

قلت ). "  ١٥٠٢٤" ( المصنف " إذا استأجرت أجيرًا، فأعلمه أجره وتابع شعبة على ذلك الثوري، فقال عبد الرازق في : ابن المبارك، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال

صلى -وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي . نعم: من استأجر أجيرًا، فلُيَسم له إجارته ؟ قال: قال -صلى اهللا عليه وسلم-أبي سعيد؛ أن النبي  أسمعت حمادًا يحدث عن إبراهيم، عن: للثوري

)  ١١١٨رقم /  ٣٧٦/  ١" ( العـلل " م نقل عن أبي ُزرعة في ثم رأيت ابن أبي حات. ، فكيف بهما وقد اجتمعا-رحمهما اهللا-ال يوازن بواحد منهما  -رحمه اهللا-وأبو حنيفة ".  -اهللا عليه وسلم

" أن اإلسناد صحيح كما ذهب إلى ذلك الشيخ ُشَعْيب األرناؤوط في تعليقه على " … الصحيح : " وال يفهم من قوله: قلت. فالحمد هللا على توفيقه" الصحيح موقوف على أبي سعيد : " قوله

أصح من رواية من رفعه،  -بغّض النظر عن صحة السند أو ضعفه  -ذلك، بينما اإلنقطاع لم ينتف من السند؟، وٕانما المراد أن راوية من رواه موقوفًا  ، إذ كيف يفهم) ١٦٨( ص " المراسيل 

  ". ألن الثوري أحفظ : " وفي بقية كالم أبي ُزرعة ما يوضح ذلك، إذ عّلل رأيه السابق بقوله

  ". بها : " يس عند البخاري لفظول)  ٢٣٣٥( رواه البخاري . صحيح - ٢

  ).  ٨٩٨و  ٨٩٧( حديث صحيح، وانظر ما تقدم رقم  - ٣
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ُهَما-َوَعْن اِْبِن َعباٍس  - ٩١٨  َال َضَرَر َوَال ِضَرارَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٢(َواْبُن َماَجْه  ، َرَواُه َأْمحَدُ   }

  .  )٣(َوُهَو ِيف اَْلُمَوطِإ ُمْرَسٌل  ، َوَلُه ِمْن َحِديِث َأِيب َسِعيٍد ِمثْـُلهُ  - ٩١٩

َمْن َأَحاَط َحاِئطًا َعَلى أَْرٍض  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َمسَُرَة ْبِن ُجْنُدٍب  - ٩٢٠
  .  )٤(َوَصحَحُه اِْبُن َاْجلَاُروِد  ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   } َفِهَي َلهُ 

ًرا فـََلُه أَْربـَُعوَن ِذرَاًعا  {: قَالَ  �َأن اَلنِيب  �َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن ُمَغفٍل  - ٩٢١ َمْن َحَفَر بِئـْ
  .  )٥(  َرَواُه اِْبُن َماَجْه بِِإْسَناٍد َضِعيفٍ   }َعطًَنا ِلَماِشَيِتِه 

َرَواُه أَبُو   }أَْقَطَعُه أَْرًضا ِحبَْضَرَمْوَت  �َأن اَلنِيب  {؛ َعْن أَبِيهِ ، َوَعْن َعْلَقَمَة ْبِن َواِئلٍ  - ٩٢٢
  .  )٦(َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن  ، َواَلتـْرِمِذي ، َداُوَد 

ُهَما-َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  - ٩٢٣ َر ُحْضَر فـََرِسِه  �َأن اَلنِيب  { -َرِضَي اَللُه َعنـْ ، أَْقَطَع اَلزبـَيـْ
َرَواُه أَبُو َداُوَد   }َأْعُطوُه َحْيُث بـََلَغ اَلسْوُط : " فـََقاَل . ُمث َرَمى َسْوطَهُ ، فََأْجَرى اَْلَفَرَس َحىت قَاَم 

  .  )٧(َوِفيِه َضْعٌف  

: َفَسِمْعُتُه يـَُقولُ  �َغَزْوُت َمَع َرُسوِل اَللِه  {: قَالَ  �َوَعْن َرُجٍل ِمْن اَلصَحابَِة  - ٩٢٤
َورَِجالُُه ثَِقاٌت  ، َوأَبُو َداُوَد ، َرَواُه َأْمحَُد   }ِيف اَْلَكَألِ ، َواْلَماِء ، َوالناِر : ُشرََكاُء ِيف َثَالٍث  )١(اَلناُس  

)٢(  .  

                                                                                                                                                                  
  ).  ٢٣٧٠( رواه البخاري . صحيح - ١

  . وتفصيل ذلك باألصل. حديث صحيح بطرقه وشواهده؛ إذ قد روي عن عدد كبير من الصحابة، وبطرق عدة، كما صححه جماعة من الُحّفاظ - ٢

  . ، وانظر ما قبله) ٣١رقم /  ٧٤٥/  ٢( الموطأ  - ٣

  . بسند ضعيف)  ١٠١٥( ، وابن الجارود ) ٣٠٧٧( ، وٕان رواه أبو داود ) ٨٩٨و  ٨٩٧( بما له من شواهد كما تقد م رقم . حديث صحيح - ٤

  . أبي داود" مراسيل " ، وله شاهد آخر مرسل في ) ٤٩٤/  ٢( وسنده ضعيف كما قال الحافظ، لكن يشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد )  ٢٤٨٦( رواه ابن ماجه . حسن - ٥

لعله قال ذلك لوجود سماك بن حرب في إسناده ، ولكنه ُتوِبَع عليه كما عند : قلت " . هذا حديث حسن: "وقال الترمذي ).  ١٣٨١( ، والترمذي )  ٣٠٥٩و  ٣٠٥٨( رواه أبو داود . صحيح  - ٦

  . أبي داود وغيره

  ).  ٣٠٧٢(  رواه أبو داود. ضعيف  - ٧
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  اَْلَوْقِف بَاُب   

  

ْنَساُن اِنـَْقَطَع َعْنُه َعَمُلُه  {: قَاَل  �َأن َرُسوَل اَللِه  �َرَة َعْن َأِيب ُهَريْـ  - ٩٢٥ ِإَذا َماَت َاْإلِ
  .  )٣(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }َصَدَقٍة َجارِيٍَة ، َأْو ِعْلٍم يـُْنتَـَفُع بِِه، َأْو َوَلٍد َصاحلٍَ َيْدُعو لَُه : ِإال ِمْن َثَالٍث 

ُهَما-َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  - ٩٢٦ فَأََتى اَلنِيب ، َأَصاَب ُعَمُر أَْرًضا ِخبَْيبَـَر  {: قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
ِإين َأَصْبُت أَْرًضا ِخبَْيبَـَر ملَْ ُأِصْب َماًال َقط ُهَو أَنـَْفُس ! يَا َرُسوَل اَللِه : فـََقاَل ، َيْسَتْأِمرُُه ِفيَها  �

فـََتَصدَق َِا ُعَمُر : قَاَل " . َوَتَصدْقَت َِا ، ِإْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَلَها : " قَاَل .  )٤(ِعْنِدي ِمْنهُ   
َوِيف ، َوِيف اَْلُقْرَىب ، فـََتَصدَق َِا ِيف اَْلُفَقَراِء ، َوَال يُوَهُب ، َوَال يُوَرُث ، أَنُه َال يـَُباُع َأْصُلَها] َغْيرَ ]، 

َها ، َوالضْيِف ، َواْبِن اَلسِبيِل ، يِل اَللِه َوِيف َسبِ ، اَلرقَاِب  َال ُجَناَح َعَلى َمْن َولِيَـَها َأْن يَْأُكَل ِمنـْ
َر ُمَتَموٍل َماًل ا   )٥(   }َويُْطِعَم َصِديقًا ، بِاْلَمْعُروِف  َغيـْ

 )٧(.  َواللْفُظ ِلُمْسِلٍم ، ُمتـَفٌق َعَلْيِه .  )٦(
 .  

َفُق َمثَرُُه ، َال يـَُباُع َوَال يُوَهُب ، َتَصدْق بَِأْصِلِه  {: ْلُبَخارِي َوِيف رَِوايٍَة لِ    .  )٨(   }َوَلِكْن يـُنـْ

  }. . ُعَمَر َعَلى اَلصَدَقِة  �بـََعَث َرُسوُل اَللِه  {: قَاَل  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  - ٩٢٧
  : َوِفيِه ، َاحلَِْديَث 

  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }ْد ِاْحَتَبَس أَْدرَاَعُه َوأَْعَتاَدُه ِيف َسِبيِل اَللِه َوأَما َخاِلٌد فـَقَ  {
                                                                                                                                                                  

/  ٣" ( التلخيص " ساقه في  -رحمه اهللا-، ثم رأيته " المسلمون : " فهذا اللفظ ليس عند أحمد ، وال عند أبي داود ، وٕانما عندهما بلفظ  -رحمه اهللا-وهو وهم من الحافظ " األصلين " كذا في  - ١

  . بعد أن عزاه ألحمد وأبي داود" المسلمون : " بلفظ )  ٦٥/ 

  ).  ٣٤٧٧( ، وأبو داود )  ٣٦٤/ ٥( رواه أحمد . صحيح  - ٢

على " األصلين " ولم أجده بهذا اللفظ في أّي كتاب من كتب السنة ، وهو في " إذا مات ابن آدم : " وقع في النسخ المطبوعة من البلوغ " : تنبيه ). "  ١٦٣١( رواه مسلم . صحيح  - ٣

  . الصواب

  ". فما تأمر به : " للبخاري و " فما تأمرني به : " زاد مسلم  - ٤

  ". أو يوكل صديقه ) : "  ٢٧٦٤( في رواية للبخاري  - ٥

  ". غير متأثل ماًال : " ولهما في رواية ) .  ٢٧٧٢( ، وهي للبخاري أيضا " غير متمول فيه : " الذي في مسلم  - ٦

  . واهللا أعلم" . واللفظ لمسلم : " ل الحافظ وال أجد كبير فائدة لقو ) ١٦٣٢(، ومسلم )  ٢٧٣٧( رواه البخاري . صحيح  - ٧

  ). ٢٧٦٤(البخاري برقم  - ٨



ْحَكاِم بـُُلوُغ اَْلَمَراِم ِمْن َأِدلِة َاْألَ   

 197 

  بَاُب اَْلِهَبِة   

  

ُهَما-َعْن اَلنـْعَماِن ْبِن َبِشٍري  - ٩٢٨  {: فـََقاَل  �َأن أَبَاُه أََتى بِِه َرُسوَل اَللِه  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
: فـََقاَل . ؟" َأُكل َوَلِدَك َحنَْلَتُه ِمْثَل َهَذا"  � َهَذا ُغَالًما َكاَن ِيل، فـََقاَل َرُسوُل اَللِه ِإين َحنَْلُت اِْبِين 

  .  )٢(   }" فَاْرِجْعهُ "  �فـََقاَل َرُسوُل اَللِه . َال 

أَفـََعْلَت َهَذا ِبَوَلِدَك  : " فـََقاَل  .لُِيْشِهَدُه َعَلى َصَدَقِيت  �فَاْنطََلَق َأِيب ِإَىل اَلنِيب  {: َوِيف َلْفٍظ 
  }فـََرد تِْلَك اَلصَدَقَة ، فـََرَجَع َأِيب " َواْعِدُلوا بـَْنيَ أَْوَالدُِكْم ، اِتـُقوا اَللَه : " قَالَ . َال : قَاَل . ؟"ُكلِهمْ 

  .  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   

أََيُسرَك َأْن َيُكونُوا َلَك ِيف اَْلِرب : " ُمث قَاَل " َلى َهَذا َغْريِيفََأْشِهْد عَ  {: َوِيف رَِوايٍَة ِلُمْسِلٍم قَاَل 
  .  )٤(   }َفَال ِإًذا : " قَاَل . بـََلى : قَاَل ؟ "َسَواءً 

ُهَما-َوَعْن اِْبِن َعباٍس  - ٩٢٩ اَْلَعاِئُد ِيف ِهَبِتِه   { �قَاَل اَلنِيب : قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }" ُمث يـَُعوُد ِيف قـَْيِئهِ ، ْلَكْلِب يَِقيءُ َكا

 ْوءِ  {: َوِيف رَِوايٍَة لِْلُبَخارِيِذي يـَُعوُد ِيف ِهَبِتِه َكاْلَكْلِب يـَْرِجُع ِيف قـَْيِئِه ، لَْيَس لََنا َمَثُل اَلساَل{   
)٦(  .  

َال حيَِل  {: قَاَل  �َعْن اَلنِيب ،  -َرِضَي اَللُه َعنـُْهمْ -َعباٍس َوَعْن اِْبِن ُعَمَر ، َواْبِن  - ٩٣٠
، َرَواُه َأْمحَُد   }" ِإال اَْلَواِلُد ِفيَما يـُْعِطي َوَلَدهُ ؛ ُمث يـَْرِجَع ِفيَها ، لَِرُجٍل ُمْسِلٍم َأْن يـُْعِطَي اَْلَعِطيَة 

  .  )١(َواْحلَاِكمُ   ، َواْبُن ِحباَن ، ِذي َوَصحَحُه اَلتـْرمِ ، َواْألَْربـََعُة 
                                                                                                                                                                  

  ). ٨٨٥(تقدم برقم  - ١

  ). ٩) (١٦٢٣( ، ومسلم )  ٢٥٨٦( وهذه الرواية للبخاري . صحيح  - ٢

  . والسياق لمسلم) ١٣) (١٦٢٣(، ومسلم )  ٢٥٨٧( هذه الرواية للبخاري  - ٣

  ).  ١٧) (  ١٦٢٣( مسلم برقم  - ٤

  ). ٨) (١٦٢٢(، ومسلم ) ٢٥٨٩(رواه البخاري . صحيح  - ٥

  ).  ٢٦٢٢( البخاري برقم  - ٦
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َها-َوَعْن َعاِئَشَة  - ٩٣١ َويُِثيُب ، يـَْقَبُل اَْهلَِديَة  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَاَلْت  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َها    .  )٢(َرَواُه اَْلُبَخارِّيُ     }َعَليـْ

ُهَماَرِضَي اَل-َوَعْن اِْبِن َعباٍس  - ٩٣٢ نَاَقًة،  �َوَهَب َرُجٌل لَِرُسوِل اَللِه  {: قَاَل  -لُه َعنـْ
َها  . فـََزاَدُه . َال : قَاَل ؟ "َرِضيتَ : "فـََقاَل ، فـََزاَدُه . َال : قَاَل ؟ " َرِضيتَ : " فـََقاَل ، فَأَثَابَُه َعَليـْ

   )٣(َحُه اِْبُن ِحبانَ   َوَصح ، َرَواُه َأْمحَُد   }. نـََعمْ : قَاَل ؟ " َرِضيتَ : "قَاَل 

ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }اَْلُعْمَرى ِلَمْن ُوِهَبْت َلُه  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن َجاِبٍر  - ٩٣٣
)٤(  .  

َفِهَي لِلِذي فَِإنُه َمْن َأْعَمَر ُعْمَرى ، أَْمِسُكوا َعَلْيُكْم أَْمَواَلُكْم َوَال تـُْفِسُدوَها  {: َوِلُمْسِلٍم 
  .  )٥(   }أُْعِمَرَها َحياً َوَميًتا، َولَِعِقِبِه 

َا اَْلُعْمَرى اَلِيت َأَجاَز َرُسوُل اَللِه  {: َوِيف َلْفٍظ  ا ِإَذا : َأْن يـَُقولَ  �ِإمنِهَي َلَك َولَِعِقِبَك، فََأم
  .  )٦(   }ِبَها ِهَي َلَك َما ِعْشَت، فَِإنـَها تـَْرِجُع ِإَىل َصاحِ : قَالَ 

 َساِئيَوَال تـُْعِمُروا، َفَمْن أُْرِقَب َشْيًئا أَْو أُْعِمَر َشْيًئا فـَُهَو ِلَورَثَِتِه ، َال تـُْرِقُبوا  {: َوِألَِيب َداُوَد َوالن{   
)٧(  .  

                                                                                                                                                                  
/  ٢( ، والحاكم )  ٥١٠١( ، وابن حبان )  ٢٣٧٧( ، وابن ماجه )  ٢١٣٢( ، والترمذي )  ٢٦٨ - ٢٦٧/  ٦( ، والنسائي )  ٣٥٣٩( ، وأبو داود )  ٧٨و  ٧ ٢( رواه أحمد . صحيح  - ١

  ". هذا حديث حسن صحيح : " وقال الترمذي ". ومثل الذي يعطي العطية ، ثم يرجع فيها كمثل الكلب، حتى إذا شبع قاء ، ثم عاد في قيئه: "عا إال ابن ماجه وزادوا جمي)  ٤٦

  ). ٢٥٨٥( رواه البخاري . صحيح  - ٢

: قلت " . لقد هممت أن ال أتِهب هبة من قرشي ، أو أنصاري ، أو ثقفي :  -صلى اهللا عليه وسلم-فقال رسول اهللا : " وزادا ) موارد  ١١٤٦( ، وابن حبان ) ٩٥ ٢(رواه أحمد . صحيح  - ٣

أصحاب مدن وقرى ،  ألنهم) : "٢٣١/ ٥(بعدم قبول الهدية إال من هؤالء فهو كما يقول ابن األثير  -صلى اهللا عليه وسلم-أقبل الهدية ، وأما سبب َهم النبي : بالتاء المشددة ، أي " أتهب: "وقوله 

  ". وهم أعرف بمكارم األخالق؛ وألن في أخالق البادية جفاء ، وذهابا عن المروءة ، وطلبا للزيادة

  . لمن ُوِهَبْت لهبالعمرى أنها  -صلى اهللا عليه وسلم-قضى النبي : ، والسياق لمسلم ، وأما البخاري فعن جابر قال )  ٢٥) (  ١٦٢٥( ، ومسلم )  ٢٦٢٥( رواه البخاري . صحيح  - ٤

  ).  ٢٦) (  ١٦٢٥( رواه مسلم . صحيح  - ٥

  ". وكان الزهري يفتي به : قال معمر : " وزاد )  ٢٣) (  ١٦٢٥( رواه مسلم . صحيح  - ٦

  ).  ٢٧٣/  ٦( ، والنسائي )  ٣٥٥٦( رواه أبو داود . صحيح  - ٧
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، َصاِحُبُه  فََأَضاَعهُ ، َمحَْلُت َعَلى فـََرٍس ِيف َسِبيِل اَللِه  {: قَاَل  �َوَعْن ُعَمَر  - ٩٣٤
َوِإْن َأْعطَاَكُه ، َال تـَْبتَـْعُه : " فـََقاَل . َعْن َذِلَك  �َفظَنَـْنُت أَنُه بَائُِعُه ِبُرْخٍص، َفَسأَْلُت َرُسوَل اَللِه 

  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   . َاحلَِْديثَ   }… ِبِدْرَهٍم 

" َرَواُه اَْلُبَخارِي ِيف   }تـََهاُدْوا َحتَابوا  {:  قَالَ  �َعِن النِيب  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  - ٩٣٥
َوأَبُو يـَْعَلى بِِإْسَناٍد َحَسنٍ   " َاْألََدِب اَْلُمْفَرِد 

)٢(  .  

  }فَِإن اَْهلَِديَة َتُسل اَلسِخيَمَة ، تـََهاَدْوا  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن أََنٍس  - ٩٣٦
  .  )٣(ْلبَـزاُر بِِإْسَناٍد َضِعيفٍ   َرَواُه اَ 

َال َحتِْقَرن ! يَا ِنَساَء اَْلُمْسِلَماِت  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ٩٣٧
  .  )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }َجارٌَة ِجلَاَرَِا َوَلْو ِفْرِسَن َشاٍة 

ُهَمارَ -َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  - ٩٣٨ فـَُهَو ، َمْن َوَهَب ِهَبًة  {: قَاَل  �َعْن اَلنِيب ،  -ِضَي اَللُه َعنـْ
َها ، َأَحقِ َا  َعْن ُعَمَر ، َواْلَمْحُفوُظ ِمْن ِرَوايَِة اِْبِن ُعَمرَ ، َرَواُه َاْحلَاِكُم َوَصحَحُه   }َما ملَْ يـَُثْب َعَليـْ
   )٥(قـَْولُهُ   

   اَللَقطَةِ بَاُب   

  

                                                 
  ". ن العائد في صدقته ، كالكلب يعود في قيئه فإ: "وزادا ) ١٦٢٠(، ومسلم )  ٢٦٢٢( رواه البخاري . صحيح  - ١

  ).  ٦١٤٨" ( المسند " وأبو يعلى في )  ٥٩٤" ( األدب المفرد " رواه البخاري في . حسن  - ٢

  . ، وهو وٕان كان ضعيف المسند فهو أحد شواهد الحديث السابق)  ١٩٣٧(رواه البزار  - ٣

ُعَظْيٌم قليل اللحم ، وهو للبعير موضع : بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون ، وهو" : "الفتح"قال الحافظ في " : فرسن"و .  ) ١٠٣٠( ، ومسلم )  ٢٥٦٦(صحيح رواه البخاري  - ٤

ال تمنع جارة : قيقة الفرسن؛ ألنه لم َتْجر العادة بإهدائه، أي أصلية ، وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله ال إلى ح: الحافر للفرس، ويطلق على الشاة مجازا ، ونونه زائدة وقيل

  . بيل المبالغةمن الهدية لجارتها الموجود عندها الستقالله ، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر، وٕان كان قليًال فهو خير من العدم، وذكر الفرسن على س

إسحاق بن محمد : وشيخه هو : قلت" . هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ، إال أن يكون الحمل فيه على شيخنا" :، مرفوعا وقال)  ٥٢/  ٢( رواه الحاكم . ال يصح رفعه  - ٥

/  ٢" ( الموطأ " ه مالك في وأما الموقوف ، فروا" . الحمل فيه عليه بال ريب ، وهذا الكالم معروف من قول عمر غير مرفوع ) : " ٤١٧/ ١" (اللسان " محمد بن خالد الهاشمي ، قال الحافظ في 

ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ، فهو على هبته ، يرجع فيها إذا لم ُيْرَض . من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه ال يرجع فيها: " بسند صحيح ، ولفظه )  ٤٢/  ٧٥٤

  ". منها 
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َلْوَال َأين َأَخاُف أَْن : " بَِتْمَرٍة ِيف اَلطرِيِق، فـََقاَل  �َمر اَلنِيب  {: قَاَل  �َعْن أََنٍس  - ٩٣٩
  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }" َتُكوَن ِمَن الصَدَقِة َألََكْلتـَُها

٩٤٠ -  َجاءَ  {: قَاَل  �َوَعْن زَْيِد ْبِن َخاِلٍد َاْجلَُهِين  ِيبَقطَِة  �َرُجٌل ِإَىل اَلنَفَسأَلَُه َعِن الل
  " . فَِإْن َجاَء َصاِحبـَُها َوِإال َفَشْأُنَك َِا، ُمث َعرفْـَها َسَنًة ، ِاْعِرْف ِعَفاَصَها َووَِكاَءَها : " فـََقاَل ؟ 

  ؟ َفَضالُة اَْلَغَنِم : قَاَل 

ْئِب  ،أَْو ِألَِخيَك ، ِهَي َلَك : "قَاَل  َأْو لِلذ . "  

ِبِل : قَاَل    ؟ َفَضالُة َاْإلِ

َحىت يـَْلَقاَها ، َوتَْأُكُل اَلشَجَر ، َترُِد اَْلَماَء ، َمَعَها ِسَقاُؤَها َوِحَذاُؤَها ؟ َما َلَك َوَهلَا : " قَاَل 
  .  )٢(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }رَبـَها 

َرَواُه   }َما ملَْ يـَُعرفْـَها ، َمْن آَوى َضالًة فـَُهَو َضال  { �اَللِه قَاَل َرُسوُل : َوَعْنُه قَاَل  - ٩٤١
  .  )٣(ُمْسِلم ٌ  

َمْن َوَجَد لَُقطًَة فـَْلُيْشِهْد  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن ِعَياِض ْبِن ِمحَاٍر  - ٩٤٢
فَِإْن َجاَء رَبـَها فـَُهَو َأَحقِ َا ، َوَال يـَُغيْب ، ُمث َال َيْكُتْم ،  َوْلَيْحَفْظ ِعَفاَصَها َووَِكاَءَها، َذَوْي َعْدٍل 

، َوَصحَحُه اِْبُن ُخَزْميََة ، َواْألَْربـََعُة ِإال اَلتـْرِمِذي ، َرَواُه َأْمحَدُ   }َوِإال فـَُهَو َماُل اَللِه يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء ، 
  .  )٤(َواْبُن ِحبانَ   ، َواْبُن َاْجلَاُروِد 

                                                 
  . والسياق للبخاري)  ١٠٧١( ، ومسلم )  ٢٤٣١( رواه البخاري . صحيح  - ١

" : سقاؤها " و . الخيط يشد به العفاص " : وكاءها " و . بكسر المهملة ، وتخفيف الفاء ، الوعاء تكون فيه النفقة " عفاصها " و ) .  ١٧٢٢( ، ومسلم )  ٩١( رواه البخاري . صحيح  - ٢

إلى أن اإلبل غير محتاجة إلى الحفظ بما َركَب اهللا في طباعها من الجالدة على العطش وتناول الماء بغير تعب  - عليه وسلمصلى اهللا-وفي هذا تنبيه من النبي . ُخفها " : حذاؤها " و . جوفها 

  . لطول عنقها ، وقوتها على المشي

  ).  ١٧٢٥( رواه مسلم . صحيح  - ٣

، وابن ) موارد  ١١٦٩( ، وابن حبان )  ٢٥٠٥( ، وابن ماجه )  ٤١٨/  ٣" ( الكبرى " النسائي في ، و )  ١٧٠٩( ، وأبو داود )  ٢٦٧ - ٢٦٦و  ٢٦٢ - ٢٦١/  ٤( رواه أحمد . صحيح  - ٤

  ).  ٦٧١( الجارود 
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٩٤٣ -  ْيِميْمحَِن ْبِن ُعْثَماَن التـَوَعْن َعْبِد اَلر� }  ِيباَلن َأن�  نـََهى َعْن لَُقطَِة َاْحلَاج{  
  .  )١(َرَواُه ُمْسِلم ٌ  

َأَال َال حيَِل ُذو نَاٍب  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن اَْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب  - ٩٤٤
َباِع  ِمَن الس ، َقطَُة ِمْن ، َوَال َاحلَِْماُر اَْألَْهِليَها ، َماِل ُمَعاَهٍد  ٥٧َوَال اَلل َرَواُه   }ِإال َأْن َيْستَـْغِينَ َعنـْ
  .  )٢(أَبُو َداُوَد  

  بَاُب اَْلَفَراِئِض   

  

ُهَماَرِضَي اَلل  -َعِن اْبِن َعباٍس  - ٩٤٥ َأْحلُِقوا اَْلَفَراِئَض  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  -ُه َعنـْ
  .  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َفَما بَِقَي فـَُهَو ِألَْوَىل َرُجٍل ذََكٍر ، بَِأْهِلَها 

ُهَما -َوَعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد  - ٩٤٦ َال يَِرُث اَْلُمْسِلُم  {: قَاَل  �َأن اَلنِيب  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
   )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َوَال يَِرُث اَْلَكاِفُر اَْلُمْسِلَم ، اَْلَكاِفرَ 

ِلِالبـَْنِة "  �َقَضى اَلنِيب  { -َوُأْخٍت ، َوبِْنِت اِْبٍن ، ِيف بِْنٍت  �َوَعْن اِْبِن َمْسُعوٍد  - ٩٤٧
   )٥(َرَواُه اَْلُبَخارِي    }َوَما بَِقَي فَِلْألُْخِت  -َتْكِمَلَة اَلثـلُثـَْنيِ  -َس َوِالبـَْنِة اَِالْبِن اَلسدُ ، اَلنْصَف 

ُهَما -َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َعْمرٍو  - ٩٤٨ َال  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )١(.  اْألَْربـََعُة ِإال اَلتـْرِمِذي وَ ، َرَواُه َأْمحَُد   }يـَتَـَواَرُث َأْهُل ِملتَـْنيِ 

                                                 
  ). ١٧٢٤(رواه مسلم . صحيح  - ١

  ).  ٣٨٠٤( رواه أبو داود  - ٢

  ).  ١٦١٥( ، ومسلم )  ٦٧٣٢( رواه البخاري . صحيح  - ٣

  . في الموضعين" المسلم" بدل " المؤمن"بلفظ ) ٤٢٨٣(رواه البخاري ) . ١٦١٤(م ، ومسل)  ٦٧٦٤(رواه البخاري . صحيح  - ٤

وائت ابن مسعود . ولألخت النصف . لالبنة النصف : وأخت ؟ فقال . وابن ابن . سئل أبو موسى ؛ عن ابنة : من طريق هزيل بن شرحبيل قال ) ٦٧٣٦(رواه البخاري . صحيح  - ٥

فأتينا أبا موسى ، : وزاد . فذكره … :  - صلى اهللا عليه وسلم-لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي : أخبر بقول أبي موسى ؟ فقال فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، و 

  ". ال تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم: "فقال . فأخبرناه بقول ابن مسعود 
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  .  )٢(َوَأْخَرَجُه َاْحلَاِكُم بَِلْفِظ ُأَساَمَة  

  .  )٣(َوَرَوى النَساِئي َحِديَث ُأَساَمَة ََِذا اَللْفِظ  

ن اِْبَن اِْبِين َماَت إِ  {: فـََقاَل  �َجاَء َرُجٌل ِإَىل اَلنِيب : َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصٍني قَاَل  - ٩٤٩
فـََلما " َلَك ُسُدٌس آَخرُ : "فـََلما َوىل َدَعاُه، فـََقالَ " َلَك اَلسُدُس : " فـََقاَل ؟ َفَما ِيل ِمْن ِمريَاثِِه ، 

   )٤(َحُه اَلتـْرِمِذي  َوَصح ، َرَواُه َأْمحَُد َواْألَْربـََعُة   }ِإن اَلسُدَس َاْآلَخَر طُْعَمٌة : " فـََقاَل . َوىل َدَعاهُ 

  .  )٥(ِإنُه ملَْ َيْسَمْع ِمْنُه  : َوِقيَل ، َوُهَو ِمْن رَِوايَِة َاحلََْسِن اَْلَبْصرِي َعْن ِعْمَراَن 

ْن ِإَذا ملَْ َيكُ ، َجَعَل لِْلَجدِة اَلسُدَس  �َأن اَلنِيب  {؛ َعْن أَبِيِه ، َوَعِن اْبِن بـَُرْيَدَة  - ٩٥٠
 َرَواُه أَبُو َداُوَد   }ُدونـََها أُم ، َساِئيَحُه اِْبُن ُخَزْميََة ، َوالنَواْبُن َاْجلَاُروِد ، َوَصح ،  اُه اِْبُن َعِديَوقـَو

)٦(  .  

ْن َال َاْخلَاُل َواِرُث مَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن اَْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب  - ٩٥١
َوَصحَحُه اِْبُن ، َوَحسَنُه أَبُو ُزْرَعَة اَلرازِي ، َواْألَْربـََعُة ِسَوى اَلتـْرِمِذي ، َأْخَرَجُه َأْمحَُد   }َواِرَث َلُه 

  .  )١(َواْحلَاِكُم  ، ِحباَن 

                                                                                                                                                                  
وزاد ابن الجارود " . شتى : " وزادوا جميعًا إال ابن ماجه )  ٢٧٣١( ، وابن ماجه )  ٨٢/  ٤" ( الكبرى " ، والنسائي في )  ٢٩١١( أبو داود ، و )  ١٩٥و  ١٧٨/  ٢( رواه أحمد . حسن  - ١

لم يرث من ديته وماله شيئا، وٕان قتل أحدهما صاحبه والمرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه ) : "  ٩٦٧( في روايته 

  . وسندها حسن أيضاً " . خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته

ْعٍض ِإال َتْفَعُلوُه َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي اْألَْرِض َوَفَساٌد َكِبيٌر قلت َوالِذيَن َكَفُروا َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء بَ : ثم قرأ . ال يتوارث أهل ملتين ، وال يرث مسلم كافرًا ، وال كافر مسلما : " ولفظه ) ٢٤٠/  ٢(رواه الحاكم  - ٢

فهو ضعيف ؛ لضعف سفيان في الزهري كما هو معروف عند أئمة الجرح " سفيان بن حسين ، عن الزهري " : "للذهبي" التلخيص" تحريف في السند، فإذا كان كما وقع في " المستدرك"ووقع في : 

  ". يروي عن الزهري أشياء خالف فيها الناس من باب المتون واألسانيد: "ل ابن عدي وقا. والتعديل

  ).  ٨٢/  ٤" ( الكبرى"ورواه النسائي في " . كان مدلسا ، وهو لين في الزهري) : "  ٣٠٦/  ٤" ( الميزان " قال الذهبي في . شاذ ؛ لمخالفة هشيم بن بشير أصحاب الزهري  - ٣

وقال . من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن عمران ، به )  ٢٠٩٩( ، والترمذي )  ٧٣/  ٤" ( الكبرى " ، والنسائي في )  ٢٨٩٦( ، وأبو داود )  ٤٢٩ - ٤٢٨/  ٤( د رواه أحم. ضعيف  - ٤

  . افظ الحديث لألربعة َوْهٌم إذ لم يروه ابن ماجهعزو الح" : تنبيه . " وانظر التعليق التالي ! كيف وقتادة والحسن ُمَدلسان ؟ : قلت " . حديث حسن صحيح : " الترمذي 

لم يصح له السماع من جندب ، وال من معقل بن يسار ، وال عن عمران بن حصين ، وال من عقبة بن عامر ، ) : "  ٤١/  ١" ( الجرح والتعديل " ممن جزم بعدم سماعه أبو حاتم، فقال في  -  ٥

  ". وال من أبي هريرة 

وفي سنده أبو المنيب ؛ عبيد اهللا العتكي مختلف فيه ) . ٤٦٣٧" (الكامل " ، وابن عدي في ط)  ٩٦٠( ، وابن الجارود ) ٧٣/ ٤" (الكبرى " ، والنسائي في )  ٢٨٩٥( داود  رواه أبو. حسن  - ٦

  ". وألبي المنيب هذا أحاديـث غير ما ذكرت ، وهو عندي ال بأس به : " وقال ابن عدي . 
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َرِضَي اَللُه  -ِيب ُعبَـْيَدَة َكَتَب َمِعي ُعَمُر ِإَىل أَ   {: َوَعْن َأِيب أَُماَمَة ْبِن َسْهٍل قَاَل  - ٩٥٢
َواْخلَاُل َواِرُث َمْن َال ، اَللُه َوَرُسولُُه َمْوَىل َمْن َال َمْوَىل َلُه : " قَاَل  �َأن َرُسوَل اَللِه ؛  -َعنـُْهمْ 

  .  )٢(َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن  ، ِذي َوَحسَنُه اَلتـْرمِ ، َواْألَْربـََعُة ِسَوى َأِيب َداُوَد ، َرَواُه َأْمحَُد   }َواِرَث َلُه 

، َرَواُه أَبُو َداُوَد   }ِإَذا ِاْستَـَهل اَْلَمْوُلوُد ُورَث  {: قَاَل  �َعْن اَلنِيب  �َوَعْن َجاِبٍر  - ٩٥٣
  .  )٣(َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن  

ِه قَاَل  َعنْ ، َعْن أَبِيِه ، َوَعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب  - ٩٥٤ ِه : َجدلَْيَس  { �قَاَل َرُسوُل اَلل
اَرُقْطِين ، َرَواُه النَساِئي   }لِْلَقاِتِل ِمَن اْلِمريَاِث َشْيٌء  َواَلد ، اُه اِْبُن َعْبِد اَْلبَـرَوقـَو ، َساِئيُه النَوأََعل ،

  .  )٤(َوقْـُفُه َعَلى ُعَمَر  : َوالصَوابُ 

َما َأْحَرَز اَْلَواِلُد  {: يـَُقوُل  �مسَِْعُت َرُسوَل اَللِه : قَاَل  �ْن ُعَمَر ْبِن َاخلَْطاِب َوعَ  - ٩٥٤
َوَصحَحُه اِْبُن اَْلَمِديِين ، َواْبُن َماَجْه ، َوالنَساِئي ، َرَواُه أَبُو َداُوَد   }َأْو اَْلَوَلُد فـَُهَو لَِعَصَبِتِه َمْن َكاَن 

  .  )٥(َعْبِد اَْلبَـر   َواْبنُ ، 

                                                                                                                                                                  
، )  ١٢٢٦و  ١٢٢٥( ، وابن حبان )  ٢٧٣٨( ، وابن ماجه )  ٧٧ - ٧٦/  ٤" ( الكبرى " ، والنسائي في )  ٢٩٠٠و  ٢٨٩٩( ، وأبو داود )  ١٣٣و  ١٣١/  ٤(  رواه أحمد. صحيح  - ١

ال وارث له ، أعقل له وأرثه ، والخال وارث من ال وارث له ، يعقل عنه وأنا وارث من . فإلينا: وربما قال . من ترك ماًال فألهله ، ومن ترك كًال فإلى اهللا ورسوله : " ولفظه )  ٣٤٤/  ٤( والحاكم 

  ". ويرثه 

" حسن صحيح : " وقال الترمذي ) .  ١٢٢٧( ، وابن حبان )  ٢٧٣٧( ، وابن ماجه )  ٢١٠٣( ، والترمذي )  ٧٦/  ٤" ( الكبرى " ، والنسائي في )  ٤٦و  ٢٨/  ١( رواه أحمد . صحيح  - ٢

  . تبار سنده عندهم ، صحيح بشاهده السابق ، وله شاهد آخر عن عائشة رضي اهللا عنهاحسن باع: قلت . 

: وفي لفظ آخر " . إذا استهل الصبي ، صلي عليه ، وورث : " ولفظه )  ١٢٢٣( ، وابن حبان )  ٢٧٥١( و )  ٢٧٥٠( ، وابن ماجه )  ١٠٣٢( رواه الترمذي . صحيح بطرقه وشواهده  - ٣

اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس لفظ حديث جابر ، وٕانما هو : لكن يجدر هنا التنبيه على أن " باألصل " مذكورة  -يصح بها  -وللحديث طريق وشواهد : قلت" . يستهل صارًخا ال يرث الصبي حتى"

  . حديث جابر لم يروه أبو داود ، وٕانما روى حديث أبي هريرة: وثانيًا . هذا أوًال . لفظ حديث أبي هريـرة 

  ).  ١٦٧١( رقم " اإلرواء " في  -حفظه اهللا  -صححه شيخنا  - ٤

تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد : من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال )  ٢٧٣٢( ، وابن ماجه )  ٧٥/  ٤" ( الكبرى " ، والنسائي في )  ٢٩١٧( رواه أبو داود . حسن  - ٥

فماتوا في طاعون َعْمواس ، فورثهم عمرو . فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام . فتوفيت أمهم ، فورثها بنوها ، رباعا ووالء مواليها . ة ، فولدت له ثالثة بن سهم ، أم وائل ؛ بنت معمر الجمحي

سمعته .  -صلى اهللا عليه وسلم-بما سمعت من رسول اهللا أقضي بينكم : فقال عمر . فلما رجع عمرو بن العاص ، جاء بنو معمر يخاصمونه في والء أختهم ، إلى عمر . ، وكان عصبتهم 

وترك . حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان ، توفي موًلى لها . فقضى لنا به ، وكتب لنا به كتابا ، فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف ، وزيد بن ثابت ، وآخر : قال : وزاد . فذكره … : يقول 

إن كنت ألرى أن هذا من القضاء الذي ال يشك فيه ، وما : فقال . فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل ، فرَفَعنا إلى عبد الملك ، فأتيناه بكتاب عمر . ء قد ُغير فبلغني أن ذلك القضا. ألفي دينار

) :  ١٨٤/  ٤" ( تهذيب السنن " وقال ابن القيم في . ي على المرفوع فقط واقتصر النسائ. فلم نزل فيه بعُد . فقضى لنا فيه . كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا ؛ أن يشكوا في هذا القضاء 

  ". هذا حديث حسن صحيح غريب : " قال ابن عبد البر 
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ُهَما -َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن ُعَمَر  - ٩٥٦ اَْلَوَالُء حلَُْمٌة   { �قَاَل اَلنِيب : قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
ْن ُحمَمِد ْبِن عَ ، ِمْن َطرِيِق اَلشاِفِعي : َرَواُه َاْحلَاِكُم   }َوَال يُوَهُب ، َال يـَُباُع ، َكُلْحَمِة اَلنَسِب 

َهِقي  ، َعْن َأِيب يُوُسَف ، َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن ، َاحلََْسِن    .  )١(َوأََعلُه اَْلبَـيـْ

  }أَفْـَرُضُكْم زَْيُد ْبُن ثَاِبٍت  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َعْن أََنٍس قَاَل ، َوَعْن َأِيب ِقَالبََة  - ٩٥٧
َوأُِعل ، َواْحلَاِكُم ، َواْبُن ِحباَن ، َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي ، اْألَْربـََعُة ِسَوى َأِيب َداُوَد وَ ، َأْخَرَجُه َأْمحَُد 

ْرَساِل     .  )٢(بِاْإلِ

  اَْلَوَصايَا بَاُب   

  

ُهَما -َعْن اِْبِن ُعَمَر  - ٩٥٨ ِاْمرٍِئ  َما َحق  {: قَاَل  �َأن َرُسوَل اَللِه ؛  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َلتَـْنيِ ِإال َوَوِصيُتُه َمْكُتوبٌَة ِعْنَدُه    .  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }ُمْسِلٍم َلُه َشْيٌء يُرِيُد َأْن يُوِصَي ِفيِه يَِبيُت لَيـْ

 َوَال ، أَنَا ُذو َماٍل ! يَا َرُسوَل اَللِه  {: قـُْلُت : قَاَل  �َوَعْن َسْعِد ْبِن َأِيب َوقاٍص  - ٩٥٩
: قَاَل ؟ أَفَأََتَصدُق ِبَشْطرِِه : قـُْلُت " َال : " قَاَل ؟ أَفَأََتَصدُق بِثـُلَُثْي َماِيل ، يَرُِثِين ِإال اِبـَْنٌة ِيل َواِحَدٌة 

ٌر ِإنَك َأْن َتَذَر َورَ ، َوالثـُلُث َكِثٌري ، اَلثـُلُث : " قَاَل ؟ أَفَأََتَصدُق بِثـُلُِثِه : قـُْلُت " َال "  ثـََتَك أَْغِنَياَء َخيـْ
  .  )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }ِمْن َأْن َتَذَرُهْم َعاَلًة يـََتَكفُفوَن اَلناَس 

                                                 
 عن مخالفة المتن ، وقد وقع في إسناده اضطراب واختالف ، فضالً )  ٢٩٢/  ١٠( ، والبيهقي )  ٢٣١/  ٤( ، والحاكم )  ٤٩٢٩( ، وابن حبان )  ١٢٣٢( رواه الشافعي . ضعيف  - ١

  ).  ١٤٢٩( الصحيح المتقدم برقم 

  ". باألصل " وتفصيل ذلك . ضعيف  - ٢

  ).  ١٦٢٧( ، ومسلم )  ٢٧٣٨( رواه البخاري . صحيح  - ٣

: حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلتفي  -صلى اهللا عليه وسلم-عادني رسول اهللا : ، عن سعد بن أبي وقاص ، قال )  ١٦٢٨( ، ومسلم )  ١٢٩٥( رواه البخاري . صحيح  - ٤

! يا رسول اهللا : قلت : قال. حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك . ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهللا إال أجرت بها : " وزادا . الحديث … بلغني ما ترى من الوجع ، وأنا ذو مال ! يا رسول اهللا 

. اللهم أمض ألصحابي هجرتهم . ولعلك تخلف حتى ُيْنَفع بك أقواٌم وُيَضّر بك آخرون . ك لن ُتَخلف ، فتعمل عمًال تبتغي به وجه اهللا ، إال ازددت به درجة ورفعةإن: ُأَخلف بعد أصحابي ؟ قال 

  ". وال تردهم على أعقابهم ، لكن البائس سعد بن خولة



ْحَكاِم بـُُلوُغ اَْلَمَراِم ِمْن َأِدلِة َاْألَ   

 205 

ِإن ! يَا َرُسوَل اَللِه : قَالَ  �َأن َرُجًال أََتى اَلنِيب  { -َرِضَي اَللُه َعنـَْها-َوَعْن َعاِئَشَة  - ٩٦٠
َها ، َوَأظُنـَها َلْو َتَكلَمْت َتَصدَقْت ، ُسَها وَملَْ ُتوِص أُمي اُفْـُتِلَتْت نـَفْ  ؟ أَفـََلَها َأْجٌر ِإْن َتَصدْقُت َعنـْ

  .  )١(َواللْفُظ ِلُمْسِلٍم  ، ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }نـََعْم : " قَاَل 

٩٦١ -  ِه  �َوَعْن َأِيب أَُماَمَة اَْلَباِهِليُقوُل يَـ  �مسَِْعُت َرُسوَل اَلل :}  َه َقْد أَْعَطى ُكلاَلل ِإن
َوَحسَنُه َأْمحَُد ، ِإال النَساِئي  )٢(َواْألَْربـََعُة  ، َرَواُه َأْمحَُد   }َفَال َوِصيَة ِلَواِرٍث ، ِذي َحق َحقُه 

 ْرِمِذياُه اِْبُن ُخَزْميََة ، َواَلتـ٣(َواْبُن َاْجلَاُروِد  ، َوقـَو( .   

اَرُقْطِين ِمْن َحِديِث اِْبِن َعباٍس  - ٩٦٢ ُهَما -َوَرَواُه اَلد ِإال  {: َوزَاَد ِيف آِخرِِه ،  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٤(َوِإْسَناُدُه َحَسٌن    }َأْن َيَشاَء اَْلَورَثَُة 

ِإن اَللَه َتَصدَق َعَلْيُكْم بِثـُُلِث  { � )٥(قَاَل اَلنِيب  : " قَاَل  �َوَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل  - ٩٦٣
اَرُقْطِين    }زِيَاَدًة ِيف َحَسَناِتُكْم ؛ أَْمَواِلُكْم ِعْنَد َوفَاِتُكْم  ٦(َرَواُه اَلد(  .  

ْرَداِء  ، َوَأْخَرَجُه َأْمحَُد  - ٩٦٤ اُر ِمْن َحِديِث َأِيب اَلد٧(َواْلبَـز(  .  
                                                 

  ". تصدق عنها : "  ٢٩٦٠( اد البخاري في رواية وز ) .  ١٠٠٤( ، ومسلم )  ١٣٨٨( رواه البخاري . صحيح  - ١

، واقتصر ابن الجارود وابن ماجه على ما ذكره الحافظ ، وزاد )  ٩٤٩( ، وابن الجارود )  ٢٧١٣(، وابن ماجه )  ٢١٢٠( ، والترمذي )  ٣٥٦٥( ، وأبو داود ) ٦٧ ٥(رواه أحمد . صحيح  - ٢

ال تنفق امرأة من بيت زوجها إال ] . ، وحسابهم على اهللا ، ومن ادعى إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة اهللا التابعة إلى يوم القيامة  الولد للفراش ، وللعاهر الحجر: " [ الباقون 

وسنده : قلت . والزيادة ألحمد والترمذي " . والزعيم غارم . والدين مقضي . دودة والمنحة مر . العارية مؤداة : ثم قال . ذلك أفضل أموالنا : قال . وال الطعام ؟ ! يا رسول اهللا : قيل . بإذن زوجها 

  ". حديث حسن صحيح : " وقال الترمذي . حسن ؛ إال أن الجملة التي ذكرها الحافظ صحيحة لشواهدها الكثيرة 

فقد " إال أن يشاء الورثة : " وسبب النكارة هذه الزيادة : قلت ) .  ١٣٧٠رقم /  ٦٢/  ٣" ( لخيص الت" بسند ضعيف ، بل أعله الحافظ نفسه في )  ١٥٢و  ٩٨/ ٤( رواه الدارقطني . منكر  - ٣

، بل  بدون هذه الزيادة)  ٩٨/  ٤( رواه الدارقطني . بل الحديث جاء عن ابن عباس نفسه بسند حسن . ورد الحديث عن جماعة من الصحابة دون هذه الزيادة فلم ترد إال بهذا اإلسناد الضعيف 

رواه الدارقطني من حديث ابن " . " ال وصية لوارث : " أثناء تخريجه لحديث )  ١٣٦٩رقم /  ٦٢/  ٣" ( التلخيص " وحسن الحافظ نفسه إسناده من الطريق التي ليست فيها الزيادة فقال في 

  ". َمه هنا رحمه اهللا عرف صواب صنيع الحافظ هناك ، وأيضا عرف وهْ " التلخيص" ومن راجع " . عباس بسند حسن 

فقد " إال أن يشاء الورثة : " وسبب النكارة هذه الزيادة : قلت ) .  ١٣٧٠رقم /  ٦٢/  ٣" ( التلخيص " بسند ضعيف ، بل أعله الحافظ نفسه في )  ١٥٢و  ٩٨/ ٤( رواه الدارقطني . منكر  - ٤

بدون هذه الزيادة ، بل )  ٩٨/  ٤( رواه الدارقطني . بل الحديث جاء عن ابن عباس نفسه بسند حسن . ذا اإلسناد الضعيف ورد الحديث عن جماعة من الصحابة دون هذه الزيادة فلم ترد إال به

اه الدارقطني من حديث ابن رو " . " ال وصية لوارث : " أثناء تخريجه لحديث )  ١٣٦٩رقم /  ٦٢/  ٣" ( التلخيص " وحسن الحافظ نفسه إسناده من الطريق التي ليست فيها الزيادة فقال في 

  ". عرف صواب صنيع الحافظ هناك ، وأيضا عرف وهمه هنا رحمه اهللا " التلخيص " ومن راجع " . عباس بسند حسن 

  ". النبي : " وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة " رسول اهللا " : " أ " في  - ٥

  ).  ١٥٠/  ٤( رواه الدارقطني . حسن بشواهده  - ٦

  ).  ١٣٨٢( ، والبزار )  ٤٤١ - ٤٤٠/  ٦( أحمد رواه  - ٧
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  .  )١(ِمْن َحِديِث َأِيب ُهَريـَْرَة   :َواْبُن َماَجْه  - ٩٦٥

  .  )٢(َواَللُه َأْعَلُم  . َلِكْن َقْد يـَْقَوى بـَْعُضَها بِبَـْعٍض ، وَُكلَها َضِعيَفٌة 

  اَْلَوِديَعِة بَاُب   

  

ِه ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب  - ٩٦٦ َعْن َجد ، ِيبدَِع َمْن أُو  {: قَاَل  �َعِن الن
  .  )٣(َوِإْسَناُدُه َضِعيٌف  ، َأْخَرَجُه اِْبُن َماَجْه   }فـََلْيَس َعَلْيِه َضَماٌن ، َوِديَعًة 

  . َوبَاُب َقْسِم اَلصَدقَاِت تـََقدَم ِيف آِخِر اَلزَكاِة 

  . تـََعاَىل َوبَاُب َقْسِم اَْلَفْيِء َواْلَغِنيَمِة يَْأِيت َعِقَب َاجلَِْهاِد ِإْن َشاَء اَللُه 

    

                                                 
  ).  ٢٧٠٠٩( رواه ابن ماجه  - ١

  . ال يخلو طريق واحد منها من الضعيف ، ولكن باجتماعها يصير الحديث حسنا - رحمه اهللا  -هي كما قال الحافظ  - ٢

  ).  ٢٤٠١( رواه ابن ماجه . ضعيف  - ٣
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  ِكَتاُب اَلنَكاِح 

  َأَحاِديُث ِفي اَلنَكاِح 

  

َمِن ! يَا َمْعَشَر اَلشَباِب  { �قَاَل لََنا َرُسوُل اَللِه  �َعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َمْسُعوٍد  - ٩٦٧
َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع فـََعَلْيِه ، َوَأْحَصُن لِْلَفرِْج ، فَِإنُه أََغض لِْلَبَصِر ، اْسَتطَاَع ِمْنُكُم اَْلَباَءَة فـَْلَيتَـَزوْج 

  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }". فَِإنُه َلُه ِوَجاءٌ ؛ بِالصْوِم 

َد اَللَه  �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  - ٩٦٨ َلِكين أَنَا : " َوقَاَل ، َوأَثـَْىن َعَلْيِه ، محَِ
 َساَء ، َوَأُصوُم َوأُْفِطُر ، ي َوأَنَاُم ُأَصلُج اَلنَوأَتـََزو ، ِيت فـََلْيَس ِمينَفٌق َعَلْيِه    }َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنُمتـ

)٢(  .  

، ا َويـَنـَْهى َعِن التَبتِل نـَْهًيا َشِديدً ، يَْأُمُر بِاْلَباَءِة  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: َوَعْنُه قَاَل  - ٩٦٩
َوَصحَحُه ، َرَواُه َأْمحَُد   }ِإين ُمَكاثٌِر ِبُكُم َاْألَنِْبَياَء يـَْوَم اَْلِقَياَمِة . تـََزوُجوا اَْلَوُدوَد اَْلَوُلوَد :" َويـَُقوُل 

  .  )٣(اِْبُن ِحباَن  

أَْيًضا ِمْن َحِديِث َمْعِقِل ْبِن َواْبِن ِحباَن ، َوالنَساِئي ، ِعْنَد َأِيب َداُوَد : َوَلُه َشاِهٌد  - ٩٧٠
  .  )٤(َيَساٍر  

، َوحلََِسِبَها ، ِلَماِهلَا : تـُْنَكُح اَْلَمْرأَُة ِألَْرَبٍع  {: قَاَل  �َعِن النِيب  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ٩٧١
يِن َترَِبْت َيَداَك ، َوِلِديِنَها ، َوجلََِماِهلَا  َعِة  مُ   }فَاْظَفْر ِبَذاِت اَلد   .  )١(تـَفٌق َعَلْيِه َمَع بَِقيِة اَلسبـْ

                                                 
  ).  ١٤٠٠( ، ومسلم )  ١٩٠٥( رواه البخاري . صحيح  - ١

يسألون عن عبادة النبي  -صلى اهللا عليه وسلم-جاء ثالثة رهط إلى بيوت أزواج النبي : يقول  -رضي اهللا عنه -عن أنس بن مالك )  ١٤٠١( ، ومسلم )  ٥٠٦٣( رواه البخاري . صحيح  - ٢

. أما أنا فأنا أصلي الليل أبدًا : قال أحدهم . ؟ قد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر  -صلى اهللا عليه وسلم-وأين نحن من النبي : فقالوا . ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها  -صلى اهللا عليه وسلم-

ذا ؟ أما واهللا إني ألخشاكم هللا وأتقاكم له أنتم الذين قلتم كذا وك: ، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم-وقال آخر أنا أعتزل النساء وال أتزوج أبدًا ، فجاء رسول اهللا . أنا أصوم الدهر وال أفطر : وقال آخر 

  . والسياق للبخاري. الحديث . . . ، لكني أصوم 

  ). موارد )  ١٢٢٨( ، وابن حبان )  ٢٤٥و  ١٥٨/  ٣( رواه أحمد . صحيح  - ٣

إني أصبت امرأة : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم-جاء رجل إلى النبي : قال عن معقل بن يسار : ولفظه )  ١٢٢٩( ، وابن حبان )  ٦٦ - ٦٥/  ٦( ، والنسائي )  ٢٠٥٠( رواه أبو داود  - ٤

  . والسياق والزيادة ألبي داود] " . األمم [ تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم : " ثم أتاه الثالثة فقال . فنهاه . ثم أتاه الثانية " . ال : " ذات حسب وجمال ، وٕانها ال تلد ، أفأتزوجها ؟ قال 
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َوبَاَرَك ، بَاَرَك اَللُه َلَك  {: َكاَن ِإَذا َرفَأ ِإْنَسانًا ِإَذا تـََزوَج قَاَل   �َأن اَلنِيب ؛ َوَعْنُه  - ٩٧٢
َنُكَما ِيف َخْريٍ ، َعَلْيَك  َواْبُن ، َواْبُن ُخَزْميََة ، َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي ، بـََعُة َواْألَرْ ، َرَواُه َأْمحَُد   }َوَمجََع بـَيـْ
  .  )٢(ِحباَن  

: " اَلتَشهَد ِيف َاْحلَاَجِة  �َعلَمَنا َرُسوُل اَللِه  {: قَاَل  �َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َمْسُعوٍد  - ٩٧٣
َمْن يـَْهِدِه اَللُه ، َونـَُعوُذ بِاَللِه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا ، َوَنْستَـْغِفرُُه ، ُنُه َوَنْسَتِعي، َحنَْمُدُه ، ِإن اَحلَْْمَد لِلِه 
  }". َوَأْشَهُد َأن ُحمَمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه َويـَْقَرأُ َثَالَث آيَاتٍ ، َوَأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإال اَللُه ، َفَال ُمِضل َلُه 

  .  )٣(َواْحلَاِكُم  ، َوَحسَنُه اَلتـْرِمِذي ، َواْألَْربـََعُة ، ُد َرَواُه َأمحَْ 

فَِإْن ، ِإَذا َخَطَب َأَحدُُكُم اْلَمْرأََة  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن َجاِبٍر  - ٩٧٤
َها َما َيْدُعوُه ِإَىل ِنَكاِحَها  َورَِجالُُه ثَِقاٌت ، َوأَبُو َداُوَد ، َرَواُه َأْمحَُد   } فـَْليَـْفَعلْ ، ِاْسَتطَاَع َأْن يـَْنظَُر ِمنـْ

  .  )٤(َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم  ، 

  .  )٥(.  َعِن اْلُمِغريَةِ ؛ َوالنَساِئي ، ِعْنَد اَلتـْرِمِذي : َوَلُه َشاِهٌد  - ٩٧٥

  .  )١(مِد ْبِن َمْسَلَمَة  ِمْن َحِديِث حمَُ : َواْبِن ِحباَن ، َوِعْنَد اِْبِن َماَجْه  - ٩٧٦

                                                                                                                                                                  
رحمه  - وهم الحافظ " : تنبيه ) . "  ٤٢٨/  ٢( ، وأحمد )  ١٨٥٨( ، وابن ماجه )  ٦٨/  ٦( ، والنسائي )  ٢٠٤٧( ، وأبو داود )  ١٤٦٦( ، ومسلم )  ٥٠٩٠( رواه البخاري . صحيح  - ١

  . مذيإذ لم يروه التر  -كما هو اصطالحه في المقدمة  -في عزو الحديث للسبعة ، ومنهم الترمذي  -اهللا 

حسن صحيح : " وقال الترمذي ) .  ١٩٠٥( ، وابن ماجه )  ١٠٩١( ، والترمذي )  ٢٥٩" ( عمل اليوم الليلة " ، والنسائي في )  ٢١٣٠( ، وأبو داود )  ٣٨١/  ٢( رواه أحمد . صحيح  - ٢

 ."  

) .  ١٨٣ - ١٨٢/  ٢( ، والحاكم )  ١٨٩٢( ، وابن ماجه )  ١١٠٥( ، والترمذي )  ١٠٥ - ١٠٤/  ٣( ، والنسائي )  ٢١١٨( ، وأبو داود )  ٣٩٣ - ٣٩٢/  ١( رواه أحمد . صحيح  - ٣

رسالة في هذه الخطبة  -حفظه اهللا تعالى  - ولشيخنا ) .  ٥ - ١( للطحاوي رقم " مشكل اآلثار"وللحديث طرق وشواهد ، كنت خرْجُت بعَضها في : قلت " . هذا حديث حسن : " وقال الترمذي 

وهي مطبوعة متداولة ، وقد كان لهذه الرسالة األثر الطيب في نشر هذه السنة بين الناس ، أسأل اهللا عز " . يعلمها أصحابه  -صلى اهللا عليه وسلم-خطبة الحاجة التي كان رسول اهللا : "  أسماها

  . وجل أن يثيـب مؤلفها خيرا

فخطبت جارية ، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما : " -رضي اهللا عنه -قال جابر : وتمامه )  ١٦٥/  ٢( ، والحاكم )  ٢٠٨٢( ، وأبو داود )  ٣٦٠و  ٣٣٤/  ٣( رواه أحمد . صحيح  - ٤

  ". األحكام المطلوبة في رؤية المخطوبة : " وهذا الحديث وما بعده ُمَخرج في رسالتي : قلت " . دعاني إلى نكاحها وتزوجها ، فتزوجتها

انظر إليها ؛ فإنه : " قال . ال : قلت : قال " أنظرَت إليها ؟ : "  -صلى اهللا عليه وسلم-خطبت امرأة ، فقال لي رسول اهللا : "قال  -رضي اهللا عنه -المغيرة بن شعبة عن : ولفظه . صحيح  - ٥

: فقالت . فرفعت الجارية جانب الخدر : قال . فسكتا : أمرني أن أنظر إليها ؟ قال  -سلمصلى اهللا عليه و - إن رسول اهللا : فقلت . فأتيتها وعندها أبواها ، وهي في خدرها " . أحرى أن ُيْؤَدم بينكما

 "ولتخريجه انظر : قلت . لم يأمر أن تنظر إلي فال تنظر  -صلى اهللا عليه وسلم-أمرك أن تنظر إلي لما نظرت ، وٕان كان رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم-ُأَحرُج عليك إن كان رسول اهللا 

  ". األحكام المطلوبة
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َها : قَاَل لَِرُجٍل تـََزوَج ِاْمَرأًَة  �َأن اَلنِيب  { �َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة : َوِلُمْسِلٍم  - ٩٧٧ أََنَظْرَت ِإلَيـْ
َها : " قَاَل . َال : قَاَل " ؟    .  )٢(   }ِاْذَهْب فَاْنظُْر ِإلَيـْ

ُهَماَرضِ  -َوَعِن اْبِن ُعَمَر  - ٩٧٨ َال َخيُْطْب  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  -َي اَللُه َعنـْ
َلُه ، بـَْعُضُكْم َعَلى ِخْطَبِة َأِخيِه  ُرَك َاْخلَاِطُب قـَبـْ ، ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }أَْو يَْأَذَن َلُه َاْخلَاِطُب ، َحىت يـَتـْ

  ْفُظ لِْلُبَخارِي٣(َوالل(  .  

ُهَما -ْبِن َسْعٍد اَلساِعِدي  َوَعْن َسْهلِ  - ٩٧٩ َجاَءِت اْمَرأٌَة ِإَىل  {: قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َها َرُسوُل اَللِه ، ِجْئُت َأَهُب َلَك نـَْفِسي ! يَا َرُسوَل اَللِه : فـََقاَلْت  �َرُسوِل اَللِه   �فـََنَظَر ِإلَيـْ

فـََلما رََأْت اَْلَمْرأَُة أَنُه ملَْ يـَْقِض ِفيَها ، رَْأَسُه  �ُمث طَْأطََأ َرُسوُل اَللِه ، َوَصوبَُه ، َفَصعَد اَلنَظَر ِفيَها 
  . فـََقاَم َرُجٌل ِمْن َأْصَحابِِه ، َجَلَسْت  )٤(َشْيًئا  

  . ِإْن ملَْ َيُكْن َلَك َِا َحاَجٌة فـََزوْجِنيَها ! يَا َرُسوَل اَللِه : فـََقاَل 

  " . ؟ فـََهْل ِعْندَك ِمْن َشْيٍء " : قَاَل 

  . َواَللِه يَا َرُسوَل اَللِه ، َال : فـََقاَل 

  ؟ ُمث َرَجَع ، َفَذَهَب " ؟ فَاْنظُْر َهْل جتَُِد َشْيًئا ، ِاْذَهْب ِإَىل َأْهِلَك : " فـََقاَل 

   .َواَللِه يَا َرُسوَل اَللِه، َما َوَجْدُت َشْيًئا، َال : فـََقاَل 

  . ، َفَذَهَب، ُمث َرَجعَ "اْنظُْر َوَلْو َخاَمتًا ِمْن َحِديٍد "  �فـََقاَل َرُسوُل اَللِه 

: قَاَل َسْهٌل  -َوَلِكْن َهَذا ِإزَارِي ، َوَال َخاَمتًا ِمْن َحِديٍد ، يَا َرُسوَل اَللِه ، َال َواَللِه : فـََقاَل 
  . فـََلَها ِنْصُفُه  -َمالُُه رَِداٌء 

                                                                                                                                                                  
ار يقال لها : عن ابن أبي حثمة قال : ولفظه  - ١ صلى اهللا عليه وسلم-أتفعل هذا ، وأنت صاحب رسول اهللا : ثبيتة بنت الضحاك ، فقلت : رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره على إج- 

  ". األحكام المطلوبة " وانظر " . اهللا في قلب رجل خطبة امرأة ، فال بأس أن ينظر إليها إذا ألقى : "  -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا . نعم : ؟ فقال 

  . وانظر الرسالة المشار إليها آنفا" . فإن في أعين األنصار شيئا: " ، وزاد )  ١٤٢٤(رواه مسلم . صحيح  - ٢

  ).  ١٤١٢( ، ومسلم )  ٥١٤٢( رواه البخاري . صحيح  - ٣

  ". بشيء : " " أ " ووقع في  - ٤
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َها ِمْنُه َشْيٌء، َوِإْن لَِبَسْتُه َملْ ؟ َما َتْصَنُع بِِإزَارَِك "  �َقاَل َرُسوُل اَللِه فَـ  ِإْن لَِبْسَتُه ملَْ َيُكْن َعَليـْ
فََأَمَر ، ُمَولًيا  �فـََرآُه َرُسوُل اَللِه ؛ َوَحىت ِإَذا طَاَل َجمِْلُسُه قَاَم ، َفَجَلَس اَلرُجُل " َيُكْن َعَلْيَك َشْيٌء 

  . فـََلما َجاَء ، َفُدِعَي َلُه ، بِِه 

  " . ؟ َماَذا َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن : " قَاَل 

  . َعدَدَها ، َوُسورَُة َكَذا ، َمِعي ُسورَُة َكَذا : قَاَل 

  " . ؟ تـَْقَرُؤُهن َعْن َظْهِر قـَْلِبَك : " فـََقاَل 

َواللْفُظ ، ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }َد َملْكُتَكَها ِمبَا َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن فـَقَ ، اِْذَهْب : "قَاَل ، نـََعْم : قَاَل 
  .  )١(ِلُمْسِلٍم  

  .  )٢(   }فـََعلْمَها ِمَن اْلُقْرآِن ، فـََقْد َزوْجُتَكَها ، اِْنطَِلْق  {: َوِيف رَِوايٍَة َلُه 

 اَكَها   {: َوِيف رَِوايٍَة لِْلُبَخارِي٤(   }ِمبَا َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن  )٣(أَْمَكن(  .  

  " . ؟ َما َحتَْفُظ  {: َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل : َوِألَِيب َداُوَد  - ٩٨٠

  . َواَلِيت تَِليَها ، ُسورََة اَْلبَـَقَرِة : قَاَل 

  .  )٥(   }فـََعلْمَها ِعْشرِيَن آيًَة . ُقْم : " قَاَل 

َأْعِلُنوا  {: قَاَل  �َأن َرُسوَل اَللِه ؛ َعْن أَبِيِه ، ِن َعْبِد اَللِه ْبِن اَلزبـَْريِ َوَعْن َعاِمِر بْ  - ٩٨١
  .  )٦(َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم  ، َرَواُه َأْمحَُد   }اَلنَكاَح 

                                                 
  . واللفظ متفق عليه ، وليس كما فرق الحافظ رحمه اهللا، )  ٧٦) (  ١٤٢٥( ، ومسلم )  ٥٠٨٧( و )  ٥٠٣٠( رواه البخاري . صحيح  - ١

  ).  ٧٧) (  ١٤٢٥( مسلم  - ٢

  . وانظر التعليق التالي. وشرحه " البلوغ " وفي المطبوع من " األصلين " كذا في  - ٣

  ". أملكناكها: "وأما باقي روايات البخاري فهي بلفظ )  ١٧/  ٧" ( اليونينية " رواية أبي ذر ، كما في البخاري ب - ٤

  . في إسناده عسل بن سفيان ، وهو ضعيف ، وفي روايته هذه ممخالفة لرواية الثقات: قلت " . وهي امرأتك: "، وزاد )  ٢١١٢( رواه أبو داود . منكر  - ٥

  ". باألصل"بسند حسن ، وله شواهد أخرى مذكورة )  ٢٨٣(، والحاكم )  ٥/ ٤(رواه أحمد . حسن  - ٦
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َال ِنَكاَح ِإال  { � قَاَل َرُسوُل اَللهِ : َعْن أَبِيِه قَاَل ، َوَعْن َأِيب بـُْرَدَة ْبِن َأِيب ُموَسى  - ٩٨٢
 ١(َرَواُه َأْمحَُد َواْألَْربـََعُة    }ِبَوِيل(  َحُه اِْبُن اَْلَمِديِينَوَصح ، ْرِمِذياَن ، َواَلتـْرَساِل  ، َواْبُن ِحب َوأُِعل بِاْإلِ

)٢(  .  

َها قَاَلْت  - ٩٨٣ َا ِاْمَرأٍَة َنَكَحْت ِبَغْريِ  { �للِه قَاَل َرُسوُل اَ : َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ أَمي
فَِإِن اْشَتَجُروا ، فَِإْن َدَخَل َِا فـََلَها اَْلَمْهُر ِمبَا ِاْسَتَحل ِمْن فـَْرِجَها، فَِنَكاُحَها بَاِطلٌ ، ِإْذِن َولِيـَها

َواْبُن ِحباَن ، َوَصحَحُه أَبُو َعَوانََة ، ِإال النَساِئي  َأْخَرَجُه َاْألَْربـََعةُ   }فَالسْلطَاُن َوِيل َمْن َال َوِيل َلُه 
  .  )٣(َواْحلَاِكُم  

َوَال ، َال تـُْنَكُح َاْألَميُ َحىت ُتْسَتْأَمرَ  {: قَاَل  �َأن َرُسوَل اَللِه  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  - ٩٨٤
ُمتـَفٌق   }َأْن َتْسُكَت : " قَاَل ؟ وََكْيَف ِإْذنـَُها ، يَا َرُسوَل اَللِه : وا قَالُ " تـُْنَكُح اَْلِبْكُر َحىت ُتْسـَتْأَذنَ 

  .  )٤(َعَلْيِه  

َواْلِبْكُر ، اَلثـيُب َأَحق بِنَـْفِسَها ِمْن َولِيـَها  {قَاَل  �َأن اَلنِيب  �َوَعْن اِْبِن َعباٍس  - ٩٨٥
  .  )٥(َرَواُه ُمْسِلٌم    }وتـَُها َوِإْذنـَُها ُسكُ ، ُتْسَتْأَمُر 

، َوالنَساِئي ، َرَواُه أَبُو َداُوَد   }َواْلَيِتيَمُة ُتْسَتْأَمُر ، لَْيَس لِْلَوِيل َمَع اَلثـيِب أَْمرٌ  {: َوِيف َلْفٍظ 
  .  )٦(َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن  

َوَال تـَُزوُج ، َال تـَُزوُج اَْلَمْرأَُة اَْلَمْرأَةَ  { �ُل اَللِه قَاَل َرُسو : قَاَل  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  - ٩٨٦
اَرُقْطِين ، َرَواُه اِْبُن َماَجْه   }اَْلَمْرأَُة نـَْفَسَها  ٧(َورَِجالُُه ثَِقاٌت  ، َواَلد(  .  

                                                 
  ". رواه أحمد واألربعة : " وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة أخرى وفيها " رواه الخمسة " : " أ " في  - ١

حه غير واحد ، وله شواهد أخرى )  ١٢٤٣( ، وابن حبان )  ١٨٨١( ماجه  ، وابن)  ١١٠١( ، والترمذي )  ٢٠٨٥( ، وأبو داود )  ٤١٣و  ٣٩٤/  ٤( رواه أحمد . صحيح  - ٢ وقد صح " .

  . واهللا أعلم. في َعْزو الحديث لألربعة؛ إذ لم يخرجه النسائي -رحمه اهللا- َوِهَم الحافظ " : تنبيه 

  . واهللا أعلم. وهو صحيح بشواهده: قلت " . هو عندي حسن: "وقال الترمذي ) . ١٢٤٨( ن ، وابن حبا)  ١٨٧٩( ، وابن ماجه )  ١١٠٢( ، والترمذي )  ٢٠٨٣( رواه أبو داود . حسن  - ٣

  ).  ١٤١٩( ، ومسلم )  ٥١٣٦( رواه البخاري . صحيح  - ٤

  ). ١٤٢١(رواه مسلم . صحيح  - ٥

  ).  ١٢٤١( ، وابن حبان )  ٨٤/  ٦( ، والنسائي )  ٢١٠٠( رواه أبو داود . صحيح  - ٦

  ). ٣٢٧(، والدارقطني ) ١٨٨٢(ابن ماجه  رواه. صحيح  - ٧
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َأْن : َوالشَغارُ ؛ الشَغاِر  َعنِ  �نـََهى َرُسوُل اَللِه  {: َعْن اِْبِن ُعَمَر قَاَل ، َوَعْن نَاِفٍع  - ٩٨٧
نَـُهَما َصَداٌق ، يـَُزوَج اَلرُجُل اِبـَْنَتُه َعَلى َأْن يـَُزوَجُه َاْآلَخُر اِبـَْنَتُه    .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َولَْيَس بـَيـْ

  .  )٢(َواتـَفَقا ِمْن َوْجٍه آَخَر َعَلى َأن تـَْفِسَري اَلشَغاِر ِمْن َكَالِم نَاِفٍع  

ُهَما -َوَعِن اْبِن َعباٍس  - ٩٨٨ َأن : َفذََكَرتْ  �َأن َجارِيًَة ِبْكًرا أََتِت النِيب  { -َرِضَي اَللُه َعنـْ
ِعل َوأُ ، َواْبُن َماَجْه ، َوأَبُو َداُوَد ، َرَواُه َأْمحَُد   } �َفَخيـَرَها اَلنِيب ، أَبَاَها َزوَجَها َوِهَي َكارَِهٌة 

ْرَساِل     .  )٣(بِاْإلِ

َا ِاْمَرأٍَة َزوَجَها َولِياِن  {: قَاَل  �َعِن اَلنِيب ، َعْن َمسَُرَة ، َوَعْن َاحلََْسِن  - ٩٨٩ َفِهَي ، أَمي
ُهَما    .  )٤(َوَحسَنُه اَلتـْرِمِذي  ، َواْألَْربـََعُة ، َرَواُه َأْمحَُد   }ِلْألَوِل ِمنـْ

َا َعْبٍد تـََزوَج بَِغْريِ ِإْذِن َمَوالِيِه أَْو َأْهِلِه  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َعْن َجاِبٍر قَاَل وَ  - ٩٩٠ أَمي ،
  .  )٥(وََكَذِلَك اِْبُن ِحباَن  ، َواَلتـْرِمِذي َوَصحَحُه ، َوأَبُو َداُوَد ، َرَواُه َأْمحَُد   }فـَُهَو َعاِهٌر 

َوَال بـَْنيَ ، َال ُجيَْمُع بـَْنيَ اَْلَمْرأَِة َوَعمِتَها  {: قَاَل  �َأن اَلنِيب  � ُهَريـْرََة َوَعْن َأِيب  - ٩٩١
  .  )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }اَْلَمْرأَِة َوَخالَِتَها 

                                                 
  ). ١٤١٥(، ومسلم )  ٥١١٢( رواه البخاري . صحيح  - ١

لرجل ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق ، وينكح أخت ا: قال: "زاد البخاري " ما الشغار ؟ : قلت لنافع : قال عبيد اهللا : " وفيه )  ٥٨) (  ١٤١٥( ، ومسلم )  ٦٩٦٠( البخاري  - ٢

  ". وينكحه أخته بغير صداق

وتبعه على ذلك )  ٢٣٢/  ٢" ( سننه " وأما إعالنه باإلرسال فقد قال به جماعة ، منهم أبو داود في : قلت ) . ١٨٧٥(، وابن ماجه ) ٢٠٩٦(، وأبو داود ) ٢٤٦٩(رواه أحمد . صحيح  - ٣

: فكان من جملة ما قال ) ٤٠/ ٣" (تهذيب السنن"رد الحديث، ولو كان موصوًال من طريق الثقات، ولذلك رد عليه ابن القيم في بل بالغ األخير في ) ٤٧/ ١٠" (معرفة السنن واآلثار"البيهقي في 

  ". قوى بعُضها ببعض الطعن في الحديث ال معنى له ، فإن طرقه ي) . " ٩٦٩" (الفتح " وقال الحافظ في " . وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل األصول هذا حديث صحيح"

: وتمامه .. ، من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، به )  ١١١٠( ، والترمذي )  ٣١٤/  ٧( ، والنسائي )  ٢٠٨٨( ، وأبو داود )  ١٨و  ١٢و  ١١و  ٨/  ٥( رواه أحمد . ضعيف  - ٤

وقد تلطف الحافظ في . وعلته عنعنة الحسن ، فإنه على جاللته كان مدلسا ، فالبد من تصريحه بالتحديث : قلت. " حديث حسن : " وقال الترمذي " . وٕاذا باع بيعا من رجلين فهو لألول منهما: " 

ث بتمامه ، وٕانما لم يرو ابن ماجه الحدي" : تنبيه. " وقد اختلف فيه على الحسن أيضا " . وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة ، فإن رجاله ثقات : " فقال )  ٦٥ ٣" ( التلخيص " 

  . رواه بالجملة الخاصة بالبيع دون ما يتعلق بمحل الشاهد المراد ، فوجب التنبيه على ذلك

لفظ وهو واللفظ ألحمد ، وفي . من طريق عبد اهللا بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، به )  ١١١٢و  ١١١١( ، والترمذي )  ٢٠٧٨( ، وأبو داود )  ٣٧٧و  ٣٠١/  ٣( رواه أحمد . حسن  - ٥

  . بل حسن فقط من أجل ابن عقيل: قلت " . هذا حديث حسن صحيح : " وقال الترمذي" . بغير إذن مواليه: "ولفظ أبي داود " . بغير إذن سيده : " للترمذي 

  ).  ١٤٠٨( ، ومسلم )  ٥١٠٩( رواه البخاري . صحيح  - ٦
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َرَواُه   }يـُْنَكُح  َوَال ، َال يـَْنِكُح اَْلُمْحرُِم  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن ُعْثَماَن  - ٩٩٢
  .  )١(   }َوَال َخيُْطُب  {: َوِيف رَِوايٍَة َلُه . ُمْسِلٌم 

  .  )٢(   }َوَال ُخيَْطُب َعَلْيِه  {: َوزَاَد اِْبُن ِحباَن 

ُهَما-َوَعِن اْبِن َعباٍس  - ٩٩٣   }رٌِم َمْيُمونََة َوُهَو حمُْ  �تـََزوَج اَلنِيب  {: قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيِه  

  .  )٤(   }تـََزوَجَها َوُهَو َحَالٌل  �َأن اَلنِيب  {َعْن َمْيُمونََة نـَْفِسَها : َوِلُمْسِلٍم  - ٩٩٤

 بِِه ِإن َأَحق اَلشُروِط َأْن يـَُوىف  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر  - ٩٩٥
  .  )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َما ِاْسَتْحَلْلُتْم بِِه اَْلُفُروَج ، 

َعِة  �َرخَص َرُسوُل اَللِه  {: قَاَل  �َوَعْن َسَلَمَة ْبِن اْألَْكوَِع  - ٩٩٦ َعاَم َأْوطَاٍس ِيف اَْلُمتـْ
َها ، َثَالثََة أَياٍم ،    .  )٦(َرَواُه ُمْسِلٌم    }ُمث نـََهى َعنـْ

٩٩٧ -  ِه  {: قَاَل  �َوَعْن َعَليَعِة َعاَم َخْيبَـَر  �نـََهى َرُسوُل اَلل ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َعْن اَْلُمتـْ
)٧(  .  

َرَواُه   }اَْلُمَحلَل َواْلُمَحلَل َلُه  �َلَعَن َرُسوُل اَللِه  {: قَاَل  �َوَعِن اْبِن َمْسُعوٍد  - ٩٩٨
  .  )١(َواَلتـْرِمِذي َوَصحَحُه  ، اِئي َوالنسَ ، َأْمحَُد 

                                                 
  ).  ٧٣٣( تقدم برقم  - ١

  ).  ١٢٧٤( ابن حبان  - ٢

" الفتح"إال أن الناس قد أكثروا فيه الكالم لمخالفة ابن عباس غيره ، فقال الحافظ في " الصحيحين"وهذا الحديث في كونه مع : قلت) . ١٤١٠(، ومسلم ) ١٨٣٧(رواه البخاري . صحيح  - ٣

َوِهَم ابن عباس ، وميمونة : ابن المسيب يقول . اهللا المستعان : فقال : قال  -مع صحته :  -أي  -بأّي شيء يدفع حديث ابن عباس : إن أبا ثور يقول : قلت ألحمد: قال األثرم) : " ٩٦٥(

" من الغلطات التي وقعت في  -حديث ابن عباس : أي -وقد عد هذا ). "  ٢٢٨ - ٢٢٧/ ٤" (اإلرواء " نقًال عن ) ٢٠٤" (التنقيح"وقال ابن عبد الهادي في " . تزوجني وهو حالل: تقول

  ". برت أن هذا ما وقع ، واإلنسان أعرف بحال نفسه وميمونة أخ" الصحيح 

  ).  ١٤١١( رواه مسلم . صحيح  - ٤

  . ، واللفظ لمسلم) ١٤١٨(، ومسلم ) ٥١٥١و ٢٢٧١(رواه البخاري . صحيح  - ٥

  . واد بالطائف ، وعام أوطاس هو عام الفتح: وأوطاس ) . ١٨) (١٤٠٥(رواه مسلم . صحيح  - ٦

  ). ١٤٠٧( ، ومسلم )  ٥١١٥(  رواه البخاري. صحيح  - ٧
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  .  )٢(َعْن َعِلي َأْخَرَجُه َاْألَْربـََعُة ِإال النَساِئي  : َوِيف اَْلَباِب  - ٩٩٩

َلُه َال يـَْنِكُح اَلزاِين اَْلَمْجُلوُد ِإال ِمثْـ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  - ١٠٠٠
  .  )٣(َورَِجالُُه ثَِقاٌت  ، َوأَبُو َداُوَد ، َرَواُه َأْمحَُد   }

َها  - ١٠٠١ ، فـَتَـَزوَجَها َرُجٌل ، طَلَق َرُجٌل ِاْمَرأَتَُه َثَالثًا  {: قَاَلْت ، َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
فـََقاَل ، َعْن َذِلَك  �َفُسِئَل َرُسوُل اَللِه ، ْوُجَها َأْن يـَتَـَزوَجَها فََأرَاَد زَ ، ُمث طَلَقَها قـَْبَل َأْن َيْدُخَل َِا 

َلِتَها َما َذاَق اَْألَوُل . َال : "   .  )٤(َواللْفُظ ِلُمْسِلٍم  ، ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }َحىت َيُذوَق َاْآلَخُر ِمْن ُعَسيـْ

  اَْلَكَفاَءِة َواْخلَِياِر بَاُب   

  

ُهَما -َعِن اْبِن ُعَمَر وَ  - ١٠٠٢ اَْلَعَرُب بـَْعُضُهْم  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َوِيف ، َرَواُه َاْحلَاِكُم   }ِإال َحاِئٌك أَْو َحجاٌم ، َواْلَمَواِيل بـَْعُضُهْم َأْكَفاُء بـَْعٍض ، َأْكَفاُء بـَْعٍض 

 ٥(َواْستَـْنَكَرُه أَبُو َحامتٍِ  ،  ِإْسَناِدِه رَاٍو َملْ ُيَسم(  .  

َقِطٍع  : َوَلُه َشاِهٌد ِعْنَد اَْلبَـزاِر  - ١٠٠٣   .  )٦(َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ِبَسَنٍد ُمنـْ

 َرَواُه ُمْسِلٌم   }اِْنِكِحي ُأَساَمَة  {: قَاَل َهلَا  �َأن اَلنِيب ؛ َوَعْن فَاِطَمَة بِْنِت قـَْيٍس  - ١٠٠٤
)٧(  .  

                                                                                                                                                                  
  ". حديث حسن صحيح : " واللفظ للترمذي قال ) ١١٢٠(، والترمذي ) ٦٤٩(، والنسائي ) ٤٦٢و  ٤٤٨/  ١(رواه أحمد . صحيح  - ١

لكن يشهد له ما قبله ، وأيضا له شواهد أخرى مذكورة . وفي سنده الحارث األعور ، وهو ضعيف )  ١٩٣٥( ، وابن ماجه ) ١١١٩(، والترمذي ) ٢٠٧٦(رواه أبو داود . صحيح بشواهده  - ٢

  ". باألصل"

  ).  ٢٠٥٢( ، وأبو داود ) ٣٢٤/ ٢(رواه أحمد . صحيح  - ٣

  ).  ١١٥) (  ١٤٣٣( ، ومسلم )  ٥٢٦١( رواه البخاري . صحيح  - ٤

وأيضا " . هذا حديث منكر ) : "  ١٢٧٥/  ٤٢٤ - ٤٢٣/ ١( وقال في موضع آخر " . له  ال أصل. هذا كذب ) : "  ١٢٣٦/ ٤١٢/ ١(وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال . موضوع  - ٥

  ". حديث منكر موضوع : " إذ قال " التمهيد"، وابن عبد البر في )  ١٢٤/ ٢" ( المجروحين " قال بوضعه ابن حبان في 

  . موضوع كسابقه - ٦

  ).  ١٤٨٠( رواه مسلم . صحيح  - ٧
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، أَْنِكُحوا أَبَا ِهْنٍد ، يَا َبِين بـََياَضَة  {: قَاَل  �َأن اَلنِيب  �َوَعْن َأِيب ُهرَيـَْرَة  - ١٠٠٥
  .  )١(َواْحلَاِكُم ِبَسَنٍد َجيٍد  ، َرَواُه أَبُو َداُوَد   }وََكاَن َحجاًما " َواْنِكُحوا ِإلَْيهِ 

َها قَاَلْت َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَ  - ١٠٠٦ .   }ُخيـَرْت بَرِيَرُة َعَلى َزْوِجَها ِحَني َعتَـَقْت  {: للُه َعنـْ
  .  )٢(ُمتـَفٌق َعَلْيِه ِيف َحِديٍث َطوِيٍل  

َها    .  )٣(   }َأن َزْوَجَها َكاَن َعْبًدا  {: َوِلُمْسِلٍم َعنـْ

َها    .  )٤(أَثـَْبُت  َواْألَوُل .   }َكاَن ُحرا   {: َوِيف رَِوايٍَة َعنـْ

 اٍس ِعْنَد اَْلُبَخارِيَعِن اْبِن َعب ُه َكاَن َعْبًدا  ؛ َوَصح٥(أَن(  .  

١٠٠٧ -  يـَْلِمي ُروَز الد ِإين ! يَا َرُسوَل اَللِه : قـُْلُت  {: َعْن أَبِيِه قَاَل ، َوَعِن اَلضحاِك ْبِن فـَيـْ
َواْألَْربـََعُة ِإال ، َرَواُه َأْمحَُد   }طَلْق أَيـتَـُهَما ِشْئَت "  �اَل َرُسوُل اَللِه فـَقَ ، َأْسَلْمُت َوَحتِْيت ُأْخَتاِن 

 َساِئياَن ، النَحُه اِْبُن ِحبَوَصح ، اَرُقْطِين َواَلد ، َهِقي   .  )٦(َوأََعلُه اَْلُبَخارِي  ، َواْلبَـيـْ

فََأْسَلْمَن ، َأن َغْيَالَن ْبَن َسَلَمَة َأْسَلَم َوَلُه َعْشُر ِنْسَوٍة  {، ِه َعْن أَبِي، َوَعْن َساملٍِ  - ١٠٠٨
، َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن ، َواَلتـْرِمِذي ، َرَواُه َأْمحَُد   }َأْن يـََتَخيـَر ِمنـُْهن أَْربـًَعا  �فََأَمَرُه اَلنِيب ، َمَعُه 

  .  )٧(َوأَبُو َحامتٍِ  ، َوأَبُو ُزْرَعَة ، ْلُبَخارِي َواْحلَاِكُم ، َوَأَعلُه اَ 

                                                 
  ". إسناده حسن ) : " ٣٦٤" (التلخيص " وقال الحافظ في . من طريق محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، به ) ١٦٤/  ٢( ، والحاكم ) ٢١٠٢(ود رواه أبو دا. حسن  - ١

  . واللفظ لمسلم)  ١٤) (  ١٥٠٤( ، ومسلم )  ٥٠٩٧( رواه البخاري . صحيح  - ٢

  ". ولو كان حرا لم يخيرها ) : " ٩( وفي أخرى) .  ١٣(و ) ١١) (١٥٠٤(رواه مسلم  - ٣

  . ال أدري: ثم سألته عن زوجها ؟ فقال : قال شعبة . وكان زوجها حرا : من قول عبد الرحمن بن القاسم ) ١٢) (١٥٠٤(ليس هذا عن عائشة كما يدل عليه قول الحافظ ، إنما هذا رواه مسلم  - ٤

  . أدري

  ). فتح/ ٤٠٨ - ٤٠٦/  ٩(رواه البخاري . صحيح  - ٥

 ٧( ، والبيهقي )  ٢٧٣/  ٣( ، والدارقطني )  ١٣٧٦( ، وابن حبان )  ١٩٥١( ، وابن ماجه )  ١١٣٠و  ١١٢٩( ، والترمذي )  ٢٢٤٣( ، وأبو داود )  ٢٣٢/  ٤( رواه أحمد . ضعيف  - ٦

التقريب " أبو وهب الجيشاني ، والضحاك بن فيروز ترجمهما الحافظ في : قلت .  "هذا حديث حسن : " وقال الترمذي . ، من طريق أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز ، به )  ١٨٤/ 

الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه ، روى ) : "  ٣٣٣/  ٢/  ٢" ( التاريخ الكبير " وعلة أخرى قالها البخاري في . فيه تساهل " حسن : " فهذه علة ، ولذلك فقول الترمذي " مقبول : " بقوله " 

  ". و وهب الجيشاني ، ال يعرف سماع بعضهم من بعض عنه أب

  . عن علله)  ١٦٩ - ١٦٨/  ٣" ( التلخيص " وهو معلول وقد أبان الحافظ في ) ٢٩٢(، والحاكم ) ١٣٧٧(، وابن حبان ) ١١٢٨(، والترمذي ) ١٤و  ٢٣(رواه أحمد . ضعيف  - ٧
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ُهَما -َوَعِن اْبِن َعباٍس  - ١٠٠٩ اِبـَْنَتُه زَيـَْنَب َعَلى َأِيب  �َرد اَلنِيب  {: قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َواْألَْربـََعُة  ، َرَواُه َأْمحَُد   }ملَْ ُحيِْدْث ِنَكاًحا وَ ، بـَْعَد ِست ِسِنَني بِالنَكاِح اَْألَوِل ، اْلَعاِص ْبِن اَلربِيِع 

)١(  َساِئيالن َحُه َأْمحَُد ، ِإالَواْحلَاِكُم  ، َوَصح)٢(  .  

ِه ، َعْن أَبِيِه ، َوَعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب  - ١٠١٠ َعْن َجد}  ِيباَلن اِبـَْنَتُه زَيـَْنَب َعَلى  �َأن َرد
َواْلَعَمُل َعَلى ، َحِديُث اِْبِن َعباٍس َأْجَوُد ِإْسَناًدا : قَاَل اَلتـْرِمِذي   } اْلَعاِص بِِنَكاٍح َجِديٍد َأِيب 

  .  )٣(َحِديِث َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب  

ُهَما -َوَعِن اْبِن َعباٍس  - ١٠١١ َفَجاَء ، وَجْت فـَتَـزَ ، َأْسَلَمْت ِاْمرَأٌَة  {: قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
فَانـْتَـَزَعَها َرُسوُل اَللِه ، َوَعِلَمْت بِِإْسَالِمي ، ِإين ُكْنُت َأْسَلْمُت ! يَا َرُسوَل اَللِه : فـََقاَل ، َزْوُجَها 
. َواْبُن َماَجْه  ،َوأَبُو َداُوَد ، َرَواُه َأْمحَُد   }َوَردَها ِإَىل َزْوِجَها اَْألَوِل ، ِمْن َزْوِجَها َاْآلَخِر  �

  .  )٤(َواْحلَاِكُم  ، َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن 

اَْلَعالَِيَة ِمْن  �تـََزوَج َرُسوُل اَللِه  {: َعْن أَبِيِه قَاَل ، َوَعْن زَْيِد ْبِن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة  - ١٠١٢
، اِْلَبِسي ثَِياَبِك : " رََأى ِبَكْشِحَها بـََياًضا فـََقاَل  ،فـََلما َدَخَلْت َعَلْيِه َوَوَضَعْت ثَِيابـََها ، َبِين ِغَفاٍر 

                                                 
  ". الخمسة " : " أ " وفي  - ١

، من طريق محمد بن إسحاق ، عن داود بن )  ٢٠٠/  ٢( ، والحاكم )  ٢٠٠٩( ، وابن ماجه )  ١١٤٣( ، والترمذي )  ٢٢٤٠( ، وأبو داود )  ٢٣٦٦و  ١٨٧٦( رواه أحمد . صحيح  - ٢

أحاديثه عن عكرمة مناكير ، وأحاديثه عن : "  وابن إسحاق صرح بالتحديث ، ولكن داود بن الحصين ضعيف في عكرمة ، فقد قال أبو داود: قلت . الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، به 

هذا حديث ليس بإسناده بأس ، ولكن ال نعرف وجه هذا الحديث ، ولعله قد جاء هذا الحديث من : " ولذلك قال الترمذي " . ثقة إال في عكرمة " : " التقريب " وقال الحافظ في " . شيوخه مستقيمة 

وأما عن تصحيح أحمد، فسيأتي في " الطبقات"في  -رضي اهللا عنها-وللحديث شواهد مرسلة بأسانيد صحيحة أوردها ابن سعد في ترجمة زينب : قلت. " ِقَبل داود بن حصين ؛ من ِقَبل حفظه 

  . الحديث التالي

هذا حديث في إسناده : " وقال الترمذي . ن شعيب ، به من طريق حجاج بن أرطاة ، عن عمرو ب)  ٢٠١٠( ، وابن ماجه )  ١١٤٢( والترمذي )  ٢٠٨ - ٢٠٧/  ٢( رواه أحمد . ضعيف  - ٣

) : " شاكر /  ٦٩٣٩/  ١١( قال عبد اهللا بن أحمد " . حديث ابن عباس أجود إسنادا : قال يزيد بن هارون : " وقال أيضا ". أيضا مقال -حديث ابن عباس  -إسناده مقال ، وفي الحديث اآلخر 

. ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب ، إنما سمعه من محمد بن عبيد اهللا العرزمي ال يساوي حديثه شيئا . َواٍه : أو قال . ذا حديث ضعيف ه: قال " رد زينب : " قال أبي في حديث حجاج 

  ". أقرهما على النكاح األول -صلى اهللا عليه وسلم-والحديث الصحيح الذي روي ، أن النبي 

، من طريق سماك بن حرب ) ٢٠٠(، والحاكم )  ١٢٨٠( ، وابن حبان )  ٢٠٠٨( ، وابن ماجه )  ١١٤٤( ، والترمذي )  ٢٢٣٨( اود ، وأبو د)  ٢٩٧٤و  ٢٠٥٩( رواه أحمد . ضعيف  - ٤

ك فالحديث إسناده ضعيف ، وعلته وسواء كان هذا أو ذا: قلت " . حسن " : " تحفـة األشـراف " وفي " صحيـح " : " السـنن " واختلف قول الترمذي ، فقال في . ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، به

مضطربة ، وقد تغير بآخره، فكان ربما  -خاصةً -صدوق ، وروايته عن عكرمة " : " التقريب " رواية سماك ، عن عكرمة فقد قال باضطرابها ابن المديني ويعقوب وغيرهما ، ولذلك قال الحافظ في 

  ". ُيَلقن 
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يُل ْبُن زَْيٍد َوُهَو َجمُْهوٌل ، َرَواُه َاْحلَاِكُم   }َوأََمَر َهلَا بِالصَداِق ، " َواحلَِْقي بَِأْهِلِك  ، َوِيف ِإْسَناِدِه مجَِ
  .  )١(َواْختُِلَف َعَلْيِه ِيف َشْيِخِه ِاْخِتَالفًا َكِثريًا  

َا َرُجٍل تـََزوَج ِاْمَرأًَة  {: قَاَل  �َأن ُعَمَر ْبَن َاخلَْطاِب ؛ َوَعْن َسِعيِد ْبِن اَْلُمَسيِب  َفَدَخَل ، أَمي
ُه َعَلى َمْن َوُهَو لَ ، فـََلَها اَلصَداُق ِمبَِسيِسِه ِإياَها ، َأْو َجمُْذوَمًة ، َأْو َجمُْنونًَة ، فـََوَجَدَها بـَْرَصاَء ، َِا 

َها    .  )٢(َورَِجالُُه ثَِقاٌت  ، َواْبُن َأِيب َشْيَبَة ، َوَماِلٌك ، َأْخَرَجُه َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر   }َغرُه ِمنـْ

فـََلَها فَِإْن َمسَها ، فـََزْوُجَها بِاْخلَِياِر ، َوَِا قـََرٌن  {: َوزَاَد ، َعْن َعِلي َحنَْوُه : َوَرَوى َسِعيٌد أَْيًضا 
  .   } )٣(اَْلَمْهُر ِمبَا ِاْسَتَحل ِمْن فـَْرِجَها  

َأْن يـَُؤجَل َسَنًة، ، ُعَمُر ِيف اَْلِعنِني ] بِهِ ]َقَضى  {: َوِمْن َطرِيِق َسِعيِد ْبِن اَْلُمَسيِب أَْيًضا قَاَل 
  .   } )٤(َورَِجالُُه ثَِقاٌت  

  ِعْشَرِة اَلنَساِء بَاُب   

  

  }َمْلُعوٌن َمْن أََتى ِاْمَرأًَة ِيف ُدبُرَِها  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �ْن َأِيب ُهَريـْرََة عَ  - ١٠١٣
ْرَساِل  ، َورَِجالُُه ثَِقاٌت ، َوالنَساِئي َواللْفُظ َلُه ، َرَواُه أَبُو َداُوَد    .  )٥(َوَلِكْن أُِعل بِاْإلِ

                                                 
وقال البخاري " . ليس بثقة : "وجميل بن زيد قال عنه ابن معين . طريق أبي معاوية الضرير ، عن جميل بن زيد الطائي ، عن زيد بن كعب ، به، من ) ٣٤/  ٤(رواه الحاكم . ضعيف جدا  - ١

جميل بن زيد ُيْعرف ) : " ٥٩٣/ ٢(ن هذا االختالف بعد أن ذكر شيئا م" الكامل " وأما اإلختالف عليه في الحديث فهو كثير كما قال الحافظ ، ومن قبله قال ابن عدي في " . لم يصح حديثه : " 

  ". بهذا الحديث ، واضطرب الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري ، وتلون على ألوانه 

من طريق يحيى بن )  ١٧٥/ ٤/ ٢" ( لمصنف ا" ، وابن أبي شيبة في )  ٩/  ٥٢٦/  ٢" ( الموطأ " ، ومالك )  ٨١٨رقم /  ٢١٢/  ١" ( السنن " رواه سعيد بن منصور في . ضعيف  - ٢

  . فهو فعًال رجاله ثقات ؛ لكنه منقطع بين ابن المسيب وعمر. ال يعني صحته " رجاله ثقات : " وقول الحافظ . سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر به 

وعلته االنقطاع بين الشعبي وعلي ؛ فإنه لم يسمع منه إال حرفا لم يسمع غيره كما . عن علي بهمن طريق الشعبي ، )  ٨٢١رقم /  ١٣ ١" ( السنن " رواه سعيد بن منصور في . ضعيف  - ٣

  ). ٤/٩٧" (العلل"قال الدارقطني في 

ل الِعنيُن سنًة ، فإن : " بلفظ ولكنه صح عن ابن مسعود . وأيضا رواه ابن أبي شيبة ، عن عمر من طرق أخرى ، لكنها معلومة كلها ) .  ٢٠٧/  ٤/ ٢( رواه ابن أبي شيبة . ضعيف  - ٤ ُيَؤج

  . بسند صحيح)  ٢٠٦/ ٤/ ٢( رواه ابن أبي شيبة " . جامع وٕاال فرق بينهما

  . تفصيل ذلك" األصل"وفي . صحيح بشواهده  - ٥
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ُهَما -َوَعِن اْبِن َعباٍس  - ١٠١٤ َال يـَْنظُُر اَللُه  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َوأُِعل بِاْلَوْقِف  ، َواْبُن ِحباَن ، َوالنَساِئي ، َرَواُه اَلتـْرِمِذي   }ِإَىل َرُجٍل أََتى َرُجًال َأْو اِْمَرأًَة ِيف ُدبُرَِها 

)١(  .  

َمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاَللِه َواْليَـْوِم َاْآلِخِر َفَال  {: قَاَل  �َعِن اَلنِيب  � ُهَريـَْرَة َوَعْن َأِيب  - ١٠١٥
ًرا ، يـُْؤِذي َجارَُه  َوِإن َأْعَوَج َشْيٍء ِيف اَلضَلِع ، فَِإنـُهن ُخِلْقَن ِمْن ِضَلٍع ، َواْستَـْوُصوا بِالنَساِء َخيـْ

ًرا ، َوِإْن تـَرَْكَتُه ملَْ يـََزْل َأْعَوَج ، ْبَت تُِقيَمُه َكَسْرتَُه فَِإْن َذهَ ، َأْعَالُه  ُمتـَفٌق   }فَاْستَـْوُصوا بِالنَساِء َخيـْ
  .  )٢(َواللْفُظ لِْلُبَخارِي  ، َعَلْيِه 

وََكْسُرَها ، تُِقيُمَها َكَسْرتـََها  َوِإْن َذَهْبتَ ، فَِإْن ِاْسَتْمتَـْعَت َِا ِاْسَتْمتَـْعَت َوَِا ِعَوٌج  {: َوِلُمْسِلٍم 
  .  )٣(   }َطَالقـَُها 

، فـََلما َقِدْمَنا اَْلَمِديَنَة ، ِيف َغَزاٍة  �ُكنا َمَع َرُسوِل اَللِه   {: قَاَل  �َوَعْن َجاِبٍر  -  ١٠١٦
َنا لَِنْدُخَل  ، ِلَكْي َمتَْتِشَط اَلشِعثَُة  -ِعَشاًء : يـَْعِين  -أَْمِهُلوا َحىت َتْدُخُلوا لَْيًال : " فـََقاَل . َذَهبـْ

  .  )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َوَتْسَتِحد اَْلَمِغيَبُة 

 ٦(   }َفَال َيْطُرْق َأْهَلُه لَْيالً ، َأَحدُُكُم اْلَغْيَبَة  )٥(ِإَذا َأطَاَل   {: َوِيف رَِوايٍَة لِْلُبَخارِي(  .  

ِإن َشر اَلناِس َمْنزَِلًة ِعْنَد  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �ْدرِي َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاخلُْ  - ١٠١٧
  .  )٧(َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم    }ُمث يـَْنُشُر ِسرَها ، اَلرُجُل يـُْفِضي ِإَىل ِاْمَرأَتِِه َوتـُْفِضي ِإلَْيِه ؛ اَللِه يـَْوَم اَْلِقَياَمِة 

                                                 
  . صحيح بشواهده - ١

حديث ، " جاره: "فإلى قوله " الفتح " حديث حقيقته حديثان ، ونبه على ذلك الحافظ نفسه في هذا ال" : تنبيه) . " ٦٢) (  ١٤٦٨( ، ومسلم ) فتح /  ٢٥٣ - ٥٢ ٩(رواه البخاري . صحيح  - ٢

  ". من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر، فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت: "والباقي حديث ، وفي رواية مسلم لم يذكر الحديث األول ، وٕانما ذكر حديثا آخر، وهو 

  ). ٦١(اية مسلم وهي رو . صحيح  - ٣

  . واللفظ للبخاري وهو عندهما مطول) ٥٧) (٧١٥(، ومسلم ) ٥٠٧٩(رواه البخاري . صحيح  - ٤

  . وهو تحريف" طال " : " أ " في  - ٥

  ).  ٥٢٤٤( رواه البخاري . صحيح  - ٦

" ضعفه ابن معين والنسائي" : " الكاشف " وقال الذهبي في . أحاديثه أحاديث مناكير )  ٣١٧/  ٤٤/  ٢" ( العلل " وآفته عمر بن حمزة قال عنه أحمد في ) .  ١٤٣٧( رواه مسلم . منكر  - ٧

  ". مما استنكر لعمر : " على هذا الحديث ، وأنه )  ١٩٢/  ٣" ( الميزان " ونص الذهبي في " . ضعيف " : " التقريب" وقال الحافظ في . ثم أضاف إلى ذلك كلمة أحمد السابقة" والنسائي
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َما َحق َزْوِج ! يَا َرُسوَل اَللِه : قـُْلُت  {: َعْن أَبِيِه قَاَل ، ْبِن ُمَعاِويََة َوَعْن َحِكيِم  - ١٠١٨
َوَال ، َوَال َتْضِرِب اْلَوْجَه ، َوَتْكُسوَها ِإَذا اِْكَتَسْيَت ، ُتْطِعُمَها ِإَذا َأَكْلَت : " قَاَل ؟ َأَحِدنَا َعَلْيِه 

َواْبُن َماَجْه، َوَعلَق ، َوالنَساِئي ، َوأَبُو َداُوَد ، َرَواُه َأْمحَُد   }اَْلبَـْيِت َوَال تـَْهُجْر ِإال ِيف ، تـَُقبْح 
  .  )١(َواْحلَاِكُم  ، اَْلُبَخارِي بـَْعَضُه، َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن 

ُهَما -َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَللِه  - ١٠١٩ ِإَذا : اَنِت اْليَـُهوُد تـَُقوُل كَ   {: قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأتـُْوا : "فـَنَـَزَلْت . َكاَن اَْلَوَلُد َأْحَوَل ، أََتى اَلرُجُل ِاْمَرأَتَُه ِمْن ُدبُرَِها ِيف قـُُبِلَها 

  .  )٢(ِلُمْسِلٍم  َواللْفُظ ، ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }] ٢٢٣: اَْلبَقََرة ]" َحْرَثُكْم َأىن ِشْئُتمْ 

ُهَما -َوَعِن اْبِن َعباٍس  - ١٠٢٠ َلْو َأن َأَحدَُكْم   { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َنا اَلشْيطَاَن َوَجنِب الشيْ . ِبْسِم اَللِه : ِإَذا أَرَاَد َأْن يَْأِيتَ َأْهَلُه قَاَل  )٣( فَِإنُه ؛ طَاَن َما َرَزقْـتَـَنا اَللُهم َجنبـْ

نَـُهَما َوَلٌد ِيف َذِلَك    .  )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }". َملْ َيُضرُه اَلشْيطَاُن أََبًدا، فَِإنُه ِإْن يـَُقدْر بـَيـْ

اِشِه فَأََبْت ِإَذا َدَعا اَلرُجُل اِْمَرأَتَُه ِإَىل ِفرَ  {: قَاَل  �َعِن النِيب  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ١٠٢١
َها اَْلَمَالِئَكُة َحىت ُتْصِبَح ، َأْن جتَِيَء    .  )٥(َواللْفُظ لِْلُبَخارِي  ، ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }َلَعَنتـْ

َها   {: َوِلُمْسِلٍم    .  )٦(   }َكاَن اَلِذي ِيف اَلسَماِء َساِخطًا َعَليـَْها َحىت يـَْرَضى َعنـْ

ُهَما -َمَر َوَعِن اْبِن عُ  - ١٠٢٢ ، َلَعَن اَْلَواِصَلَة َواْلُمْستَـْوِصَلَة  �َأن اَلنِيب  { -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٧(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َواْلَواِمشََة َواْلُمْستَـْوِمشََة 

                                                 
 ١٨٧/  ٢( ، والحاكم )  ١٢٦٨( ، وابن حبان ) ١٨٥٠(، وابن ماجه )  ٢٨٩" ( ِعْشَرة النساء " ، والنسائي في )  ٢١٤٢( ، وأبو داود )  ٥و  ٣/  ٥و  ٤٤٧/  ٤( ه أحمد روا. صحيح  - ١

  ". غير أن ال تهجر إال في البيت : " قوله ) فتح /  ٣٠٠/  ٩( وعلق البخاري منه فقط ) .  ١٨٨ -

  ).  ١١٧) (  ١٤٣٥( ، ومسلم )  ٤٥٢٨( رواه البخاري . صحيح  - ٢

  ". أحدهم " : " الصحيحين " في  - ٣

  . واللفظ لمسـلم)  ١٤٣٤( ، ومسلم ) ٥١٦٥٥( رواه البخاري . صحيح  - ٤

  ).  ١٤٣٦( ، ومسلم )  ٥١٩٣( رواه البخاري . صحيح  - ٥

  ).  ١٢١) (  ١٤٣٦( مسلم برقم  - ٦

  ). ٢١٢٤(، ومسلم ) ٥٩٤٠(ي رواه البخار . صحيح  - ٧
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َها-َوَعْن ُجَذاَمَة بِْنِت َوْهٍب  - ١٠٢٣ ِيف  �اَللِه  َحَضْرُت َرُسولَ  {: قَاَلْت  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
فَِإَذا ُهْم يُِغيُلوَن ، فـََنَظْرُت ِيف اَلروِم َوفَاِرَس ، َلَقْد َمهَْمُت َأْن أَنـَْهى َعِن اْلِغيَلِة : َوُهَو يـَُقوُل ، أُنَاٍس 

  " . َأْوَالَدُهْم َفَال َيُضر َذِلَك أَْوَالَدُهْم َشْيًئا

  .  )١(َرَواُه ُمْسِلٌم    }َذِلَك اَْلَوْأُد َاْخلَِفي " �ُسوُل اَللِه فـََقاَل رَ ؟ ُمث َسأَُلوُه َعِن اْلَعْزِل 

١٠٢٤-  َرُجًال قَاَل  { �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِي ِه : َأنِيل َجارِيًَة ! يَا َرُسوَل اَلل َوأَنَا ، ِإن
َها  ْوُؤَدُة : َوِإن اَْليَـُهوَد ُحتَدثُ ، أُرِيُد َما يُرِيُد اَلرَجاُل َوأَنَا ، َوأَنَا َأْكَرُه َأْن َحتِْمَل ، َأْعزُِل َعنـْ

َ
َأن اَْلَعْزَل امل

، َرَواُه َأْمحَُد   }َلْو أَرَاَد اَللُه َأْن َخيُْلَقُه َما ِاْسَتَطْعَت َأْن َتْصرَِفُه ، َكَذَبْت يـَُهوُد : " قَاَل . اَلصْغَرى 
  .  )٢(َورَِجالُُه ثَِقاٌت  ، َواَلطَحاِوي ، َوالنَساِئي ، ُظ َلُه َوأَبُو َداُوَد َواللفْ 

َوَلْو  ، َواْلُقْرآُن يـَْنزُِل  �ُكنا نـَْعزُِل َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَللِه   {: قَاَل  �َوَعْن َجاِبٍر  - ١٠٢٥
  .  )٣(ٌق َعَلْيِه  ُمتـفَ   }َكاَن َشْيًئا يـُنـَْهى َعْنُه لَنَـَهانَا َعْنُه اَْلُقْرآُن 

َهَنا  �فـَبَـَلَغ َذِلَك َنِيب اَللِه  {: َوِلُمْسِلٍم    .  )٤(   }فـََلْم يـَنـْ

  }َكاَن َيُطوُف َعَلى ِنَسائِِه ِبُغْسٍل َواِحٍد   �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  - ١٠٢٦
  .  )٥(َواللْفُظ ِلُمْسِلٍم  ، َأْخَرَجاُه 

  اَلصَداِق بَاُب   
                                                 

وقد ضعف بعُضهم هذا الحديَث ؛ لتعارضه مع . من طريق سعيد بن أبي أيوب ، حدثني أبو األسود ، عن عروة ، عن عائشة ، عن جذامة ، به )  ١٤١) (  ١٤٤٢( رواه مسلم . صحيح  - ١

" . وهذا دفع لألحاديث الصحيحة بالتوهم ، والحديث صحيح ال ريب فيه: " في معرض الرد عليهم )  ٣٠٩/  ٩" ( لفتح ا" الحديث التالي ، ولهم في ذلك علل أشبه باألوهام حتى قال الحافظ في 

  . وانظر ما بعده

   ). ١٩١٦" ( المشكل " ، والطحاوي في )  ١٩٤" ( عشرة النساء " ، والنسائي في )  ٢١٧١( ، وأبو داود )  ٥٣و  ٥١و  ٣٣/  ٣( رواه أحمد . صحيح  - ٢

والقرآن : " إذ المتفق عليه إلى قوله  -رحمه اهللا  -َعْزو الحديث بهذا التمام للبخاري ومسلم َوْهٌم من الحافظ " : تنبيه ) . "  ١٤٤٠( ، ومسلم ) فتح /  ٣٠٥/  ٩رواه البخاري . صحيح  - ٣

فإدراج الحافظ لها في الحديث َوْهٌم ، وعزوها إلى . . . " لو كان شيئا : " قال سفيان : حاق بن راهويه قال فرواها مسلم وحده من طريق إس. . . " لو كان شيئًا : " وأما هذه الزيادة " . ينزل

ن نفس الحديث فأْدَرجها ، وَمن تبعه أن هذه الزيادة م" العمدة " هذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطا ، وأوهم كالم صاحب " . " الفتح " قال في  -رحمه اهللا-الشيخين وْهٌم آخر ، بل هو نفسه 

  ". وليس األمر كذلك ؛ فإني تتبعته من المسانيد ، فوجدت أكثر رواته عن سفيان ال يذكرون هذه الزيادة 

  . وهو وٕان كان من طريق أبي الزبير ، عن جابر ، وهو مدلس وقد عنعنه ، إال أن له طرقا أخرى تشهد له)  ١٣٨) (  ١٤٤٠( رواه مسلم . صحيح  - ٤

" . كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة : " وأما لفظ البخاري فهو . ، وهذا لفظ مسلم كما قال الحافظ )  ٣٠٩( ، ومسلم )  ٥٢١٥و  ٥٠٦٨و  ٢٨٤( و ) ٢٦٨(رواه البخاري . صحيح  - ٥

  ". كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار : " وفي أخرى 
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َقَها َصَداقـََها ، أَنُه َأْعَتَق َصِفيَة  { �َعِن اَلنِيب ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  - ١٠٢٧   }َوَجَعَل ِعتـْ
  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه  

َكْم    �َزْوَج اَلنِيب  َسأَْلُت َعاِئَشةَ  {: أَنُه قَاَل ؛ َوَعْن َأِيب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد اَلرْمحَِن  - ١٠٢٨
أََتْدرِي : قَاَلْت . َكاَن َصَداقُُه ِألَْزَواِجِه ثِْنَيتْ َعْشَرَة أُوِقيًة َوَنشا : قَاَلْت  �َكاَن َصَداُق َرُسوِل اَللِه 

 شٍة : قَاَلْت . َال : قـُْلُت : قَاَل ؟ َما اَلنفـََهَذا َصَداُق َرُسوِل ، َهٍم فَِتْلَك َمخُْسِمائَِة ِدرْ . ِنْصُف أُوِقي
  .  )٢(َرَواُه ُمْسِلٌم    }ِألَْزَواِجِه  �اَللِه 

ُهَما -َوَعِن اْبِن َعباٍس  - ١٠٢٩ َعَلْيِهَما -َلما تـََزوَج َعِلي فَاِطَمَة  {: قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
فَأَْيَن :" قَاَل . َما ِعْنِدي َشْيٌء : قَاَل ، " َشْيًئا  َأْعِطَها"  �قَاَل َلُه َرُسوُل اَللِه .  -اَلسَالمُ 

  .  )٣(َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم  ، َوالنَساِئي ، َرَواُه أَبُو َداُوَد   }؟ ِدْرُعَك اُحلَطِميُة 

ِه قَاَل ، َعْن أَبِيِه ، َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب  - ١٠٣٠ َعْن َجد : َا  { �ِه قَاَل َرُسوُل اَلل أَمي
َوَما َكاَن بـَْعَد ، فـَُهَو َهلَا، قـَْبَل ِعْصَمِة اَلنَكاِح ، أَْو ِعَدٍة ، أَْو ِحَباٍء ، ِاْمَرأٍَة َنَكَحْت َعَلى َصَداٍق 

، َرَواُه َأْمحَُد   }ْخُتُه َأْو أُ ، َوَأَحق َما ُأْكرَِم اَلرُجُل َعَلْيِه اِبـَْنُتُه ، فـَُهَو ِلَمْن أُْعِطَيهُ ، ِعْصَمِة اَلنَكاِح 
  ْرِمِذياَلتـ ٤(َواْألَْربـََعُة ِإال(  .  

وَملَْ يـَْفِرْض ، أَنُه ُسِئَل َعْن َرُجٍل تـََزوَج ِاْمَرأًَة  { �َعِن اْبِن َمْسُعوٍد ، َوَعْن َعْلَقَمَة  - ١٠٣١
، َال وَْكَس ، َهلَا ِمْثُل َصَداِق ِنَسائَِها : اِْبُن َمْسُعوٍد فـََقاَل ، وَملَْ َيْدُخْل َِا َحىت َماَت ، َهلَا َصَداقًا 
ُة ، َوَال َشَطَط  َها اَْلِعد َقَضى َرُسوُل : َوَهلَا اَْلِمريَاُث، فـََقاَم َمْعِقُل ْبُن ِسَناٍن اْألَْشَجِعي فـََقاَل ، َوَعَليـْ

                                                 
  ).  ٨٥رقم /  ١٠٤٥/  ٢( ، ومسلم )  ٥٠٨٦(  رواه البخاري. صحيح  - ١

  ).  ١٤٢٦( رواه مسلم . صحيح  - ٢

: وقيل . هي العريضة الثقيلة : تكسرها ، وقيل : هي التي ُتَحطم السيوف ؛ أي ) : "  ٤٠٢/  ١" ( النهاية " قال في . الحطمية ) . ١٣٠/  ٦(، والنسائي ) ٢١٢٥(رواه أبو داود . صحيح  - ٣

  ". حطمة بن محارب ، كانوا يعملون بالدروع ، وهذا أشبه باألقوال : بة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم هي منسو 

وعلته عنعنة ابن جريج ، فهو . من طريق ابن جريج ، عن عمرو ، به )  ١٩٥٥( ، وابن ماجه )  ١٢٠/  ٦( ، والنسائي )  ٢١٢٩( ، وأبو داود )  ١٨٢/  ٢( رواه أحمد . ضعيف  -  ٤

  . مدلس
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َرَواُه َأْمحَُد   }فـََفرَِح َِا اِْبُن َمْسُعوٍد ، ِمْثَل َما َقَضْيَت  - ِاْمَرأٍَة ِمنا -ِيف بِْروََع بِْنِت َواِشٍق  �اَللِه 
َرِضَي اَللُه  -َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَللِه  - ١٠٣٢ )١(َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي َواجلََْماَعُة  ، َواْألَْربـََعُة ، 

ُهَما   }فـََقْد ِاْسَتَحل ، أَْو َمتًْرا ، َسوِيًقا  )٢(ْعَطى ِيف َصَداِق ِاْمَرأٍَة  َمْن أَ : " قَاَل  �َأن اَلنِيب  { -َعنـْ
  .  )٣(َوَأَشاَر ِإَىل تـَْرِجيِح َوْقِفِه  ، َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد 

َكاَح ِاْمَرأٍَة َعَلى َأَجاَز نِ  �َأن اَلنِيب  {َعْن أَبِيِه ، َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َعاِمِر ْبِن رَبِيَعَة  - ١٠٣٣
  .  )٤(َوُخوِلَف ِيف َذِلَك  ، َأْخَرَجُه اَلتـْرِمِذي َوَصحَحُه   }نـَْعَلْنيِ 

ُهَما -َوَعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد  - ١٠٣٤ َرُجًال ِاْمَرأًَة  �َزوَج اَلنِيب  {: قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٥(َاْحلَاِكُم   َأْخَرَجهُ   }ِخبَامتٍَ ِمْن َحِديٍد 

ِم ِيف أََواِئِل اَلنَكاِح   وِيِل اَْلُمتَـَقد٦(َوُهَو َطَرٌف ِمَن احلَِْديِث اَلط(  .  

 ِمْن َعَشَرِة َدرَاِهَم  {: قَاَل  �َوَعْن َعَلي َمْوُقوفًا .   }َال َيُكوُن اَْلَمْهُر أََقل اَرُقْطِين َأْخَرَجُه اَلد
  .  )١(ِه َمَقاٌل  َوِيف َسَندِ ، 

                                                 
النقُص ؛ : الَوْكس " . حسن صحيح : " وقال الترمذي ) .  ١٨٩١( ، وابن ماجه )  ١١٤٥( ، والترمذي ) ٢١ ٦(، والنسائي ) ٢١١٥(، وأبو داود )  ٢٨٠ - ٧٩ ٤( رواه أحمد . صحيح  - ١

  . هرها على نسائهاال ُيَجار على زوجها بزيادة م: الَجْور ؛ أي : والشَطط . ال ينقص عن مهر نسائها : أي 

  ". ملء كفيه : " وفي سنن أبي داود زيادة  - ٢

وفي إسناده ابن رومان ، وهو ) : "  ١٩٠/  ٣" ( التلخيص" قال الحافظ في . من طريق موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، به )  ٢١١٠( ضعيف رواه أبو داود  - ٣

  ).  ٥٠٧( البن شاهين " ناسخ الحديث " انظر . ر ُمَدلس ، وقد َعْنَعَنُه ، وقد صرح في بعض المصادر إال أن أسانيدها ُمَهْلَهَلةٌ وأيضًا أبو الزبي: قلت " . ضعيف 

-فقال رسول اهللا . َزاَرة تزوجت على نعلين أن امرأة من بني فَ : من طريق عاصم بن عبيد اهللا ، عن عبد اهللا بن عامر ، عن أبيه )  ١٨٨٨( ، وابن ماجه )  ١١١٣( رواه الترمذي . منكر  - ٤

كيف ؟ وعاصم ضعيف سيء الحفظ ، : قلت " . حديث حسن صحيح : " والسياق للترمذي ، وقال . فأجازه : قال . نعم : قالت " أرضيِت من نفسك ومالك بنعلين ؟ : "  -صلى اهللا عليه وسلم

منكر : سألت أبي عن عاصم بن عبيد اهللا ؟ فقال ) : "  ١٢٧٦رقم /  ٤٢٤/  ١" ( العلل " وقال ابن أبي حاتم في . مما أنكر له " زانالمي"وقد أورد الذهبي حديثه هذا في . وتَركه بعُضهم 

صلى اهللا عليه -أة على نعلين، فأجازه النبي روى عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه ؛ أن رجًال تزوج امر : ما أنكروا عليه ؟ قال : قلت. إنه ليس له حديث يعتمد عليه : يقال . الحديث 

  ". وهو منكر .  -وسلم

: قلت " . فصه من فضة : " وزادا . من طريق عبد اهللا بن مصعب الزبيري ، عن أبي حازم ، عن سهل ، به )  ٥٨٣٧/ ١٥٧ -٦٥٦" (الكبير"، والطبراني في ) ٢٧٨(رواه الحاكم . منكر  - ٥

وذهاب " انظر ولو خاتما من حديد : "  -صلى اهللا عليه وسلم-وفيه قوله ) : ٩٧٩(ضعفه ابن معين ، ثم هو خالف الثقات عن أبي حازم كما في الحديث السابق  وآفته عبد اهللا الزبيري ، فقد

وقع عند الحاكم ) : "  ٢١١/  ٩" (الفتح " قال الحافظ في " : تنبيه . " ما وجدت شيئا ، وال خاتما من حديد . ال واهللا يا رسول اهللا : وقوله له  -صلى اهللا عليه وسلم-الرجل وعودته إلى النبي 

إذ قد  -رحمه اهللا -وهذا َوْهٌم من الحافظ : قلت . زوج رجًال بخاتم من حديد فصه من فضة  -صلى اهللا عليه وسلم-والطبراني من طريق الثوري ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ؛ أن النبي 

  . الزبيري ال من طريق الثوريعرفت أنه من طريق 

  . ، وانظر التعليق السابق)  ٩٧٩( انظر الحديث رقم  - ٦
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ُر اَلصَداِق أَْيَسرُُه  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر قَاَل  - ١٠٣٥ َأْخَرَجُه   }َخيـْ
  .  )٢(َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم  ، أَبُو َداُوَد 

َاجلَْْوِن تـََعوَذْت ِمْن َرُسوِل اَللِه َأن َعْمَرَة بِْنَت  { -َرِضَي اَللُه َعنـَْها-َوَعْن َعاِئَشَة  - ١٠٣٦
َوأََمَر ، َفطَلَقَها ، " َلَقْد ُعْذِت ِمبََعاٍذ : " فـََقاَل  -َلما تـََزوَجَها : تـَْعِين  -ِحَني أُْدِخَلْت َعَلْيِه  �

  .  )٣(َناِدِه رَاٍو َمتـُْروٌك  َوِيف ِإسْ ، َأْخَرَجُه اِْبُن َماَجْه   }ُأَساَمَة َفَمتـَعَها بَِثَالثَِة أَثـَْواٍب 

  .  )٤(ِمْن َحِديِث َأِيب ُأَسْيٍد اَلساِعِدي  " اَلصِحيِح " َوَأْصُل اَْلِقصِة ِيف  - ١٠٣٧

  اَْلَولِيَمِة بَاُب   

  

ثـََر ُصْفَرٍة رََأى َعَلى َعْبِد اَلرْمحَِن ْبِن َعْوٍف أَ  �َأن اَلنِيب  { �َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  - ١٠٣٨
فـََقاَل . ِإين تـََزوْجُت ِاْمَرأًَة َعَلى َوْزِن نـََواٍة ِمْن َذَهبٍ ! يَا َرُسوَل اَللِه : قَاَل ، " ؟ َما َهَذا : " قَاَل ، 

  .  )٥(َواللْفُظ ِلُمْسِلٍم  ، ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }أَوِْملْ َوَلْو ِبَشاٍة ، فـََباَرَك اَللُه َلَك : " 

ُهَما -َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  - ١٠٣٩ ِإَذا ُدِعَي  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َأَحدُُكْم ِإَىل اَْلَولِيَمِة فـَْلَيْأَِا 

                                                                                                                                                                  
" كما في " ضعيف " هو ابن يزيد وهو : داود : قلت . فذكره : قال علي : من طريق داود األودي ، عن الشعبي قال )  ١٣رقم /  ٢٤٥/  ٣" ( السنن " رواه الدارقطني في . ضعيف  - ١

  . ، والشعبي لم يسمع من علي " التقريب 

أترضى : " قال لرجل  - صلى اهللا عليه وسلم-؛ أن النبي  -رضي اهللا عنه -عن عقبة بن عامر : ولفظه كما عند الحاكم )  ١٨٢ - ١٨١/  ٢(، والحاكم ) ٢١١٧(رواه أبو داود . صحيح  - ٢

وكان من  -فزوج أحدهما صاحبه ، ولم يفرض لها صدقا وال يعطها شيئا ، وكان ممن شهد الحديبية . نعم : قالت " فالنا ؟  أترضين أن أزوجك: " وقال للمرأة . نعم : قال " أن أزوجك فالنة ؟ 

أشهدكم أني أعطيتها صداقها زوجني فالنة ، ولم أفرض لها صداقا ، ولم أعطها شيئا ، وٕاني  -صلى اهللا عليه وسلم-إن رسول اهللا : قال . فلما حضرته الوفاة  -شهد الحديبية له سهم بخيبر 

  ". خير الصداق أيسره : "  -صلى اهللا عليه وسلم-وقال رسول اهللا : قال . سهمي بخيبر ، فأخذت سهما فباعته بمئة ألف 

ولقد كان في . ن القاسم ، وهو كذاب يضع الحديثوآفته عبيد ب: قلت . من طريق عبيد القاسم ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، به )  ٢٠٣٧( رواه ابن ماجه . منكر  - ٣

  . الحديث التالي الصحيح ُغْنَية عنه ، واهللا المستعان

فأهوى : "ا للسوقة ؟ قال وهل تهب الملكة نفسه: قالت " . َهبي نفسك لي: "قال  -صلى اهللا عليه وسلم-فلما دخل عليها النبي . . . وقد ُأِتَي بالَجْوِنَية : " وفيه  -)  ٥٢٥٥( البخاري برقم  - ٤

  ". اكسها َراِزِقيَتْين ، وَأْلِحْقَها بأهلها ! يا أبا أسيد : فقال . ثم خرج علينا " . قد ُعْذِت بَمَعاذ: "فقال . أعوذ باهللا منك : فقالت ". بيده يضع يده عليها لتسكن

  . إذ هو نفس لفظ البخاري" واللفظ لمسلم: "لحافظ وال معنى لقول ا) .  ١٤٢٧( ، ومسلم )  ٥١٥٥( رواه البخاري . صحيح  - ٥

  ). ٩٦) (١٤٢٩(، ومسلم ) ٥١٧٣(رواه البخاري . صحيح  - ٦
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  .  )١(   }ْو َحنَْوُه ُعْرًسا َكاَن أَ ؛ فـَْلُيِجبْ ، ِإَذا َدَعا َأَحدُُكْم َأَخاُه  {: َوِلُمْسِلٍم 

ُميْنَـُعَها : َشر اَلطَعاِم َطَعاُم اَْلَولِيَمةِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  - ١٠٤٠
َها َمْن يَْأبَاَها ، َمْن يَْأتِيَها  َأْخَرَجُه   }َرُسوَلُه َوَمْن ملَْ جيُِِب اَلدْعَوَة فـََقْد َعَصى اَللَه وَ ، َويُْدَعى إِلَيـْ

  .  )٢(ُمْسِلٌم  

فَِإْن َكاَن َصاِئًما ؛ ِإَذا ُدِعَي َأَحدُُكْم فـَْلُيِجْب  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْنُه قَاَل  - ١٠٤١
 ٣(َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم أَْيًضا    }َوِإْن َكاَن ُمْفِطًرا فـَْلُيْطَعْم ، فـَْلُيَصل(  .  

  .  )٤(   }فَِإْن َشاَء َطِعَم َوِإْن َشاَء تـََرَك  {: َوقَاَل . ْن َحِديِث َجاِبٍر َحنُْوُه َوَلُه مِ  - ١٠٤٢

، َطَعاُم اْلَولِيَمِة َأوَل يـَْوٍم َحق  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن اِْبِن َمْسُعوٍد  - ١٠٤٣
َرَواُه اَلتـْرِمِذي   }" " ِم اَلثاِلِث ُمسَْعٌة ، ِوَمْن َمسَع َمسَع اُهللا بِِه َوَطَعاُم يـَوْ ، َوَطَعاُم يـَْوِم اَلثاِين ُسنةٌ 

  .  )٥(َورَِجالُُه رَِجاُل اَلصِحيِح  ، َواْستَـْغَربَُه 

  .  )٦(َعْن أََنٍس ِعْنَد اِْبِن َماَجْه  : َوَلُه َشاِهٌد  - ١٠٤٤

ْيِن ِمْن َشِعٍري  �َأوَْملَ اَلنِيب  {: قَاَلْت َوَعْن َصِفيَة بِْنِت َشْيَبَة  - ١٠٤٥ َعَلى بـَْعِض ِنَسائِِه ِمبُد
{    ٧(َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِي(  .  

                                                 
  ). ١٠٠) (١٤٢٩(مسلم برقم  - ١

" الفتح"م الرفع كما ذكر ذلك الحافظ في بنحوه ، ولكن موقوفا على أبي هريرة ، وله حك) ١٠٧) (١٤٥٣٢(، ومسلم ) ٥١٧٧(ورواه البخاري : قلت ) . ١١٠) (١٤٣٢(رواه مسلم . صحيح  - ٢

)٢٤٤/ ٩ .(  

  ).  ٢٦٣/  ٧" ( الكبرى " كما عند البيهقي في " بالدعاء " جاء مفسًرا في الرواية من بعض رواته " َفْلُيَصل : "وقوله ) .  ١٤٣١( رواه مسلم . صحيح  - ٣

  ). ١٤٣٠(رواه مسلم . صحيح  - ٤

حديث : " ثم قال " ومن َسمع َسمع اهللا به : " وزاد . من طريق زياد بن عبد اهللا ، حدثنا عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن ، عن ابن مسعود ، به  ) ١٠٩٧( رواه الترمذي . ضعيف  - ٥

زياد : قال وكيع : محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال وسمعت : قال . وزياد بن عبد اهللا كثير الغرائب والمناكير . حديث ابن مسعود ال نعرفه مرفوعا إال من حديث زياد بن عبد اهللا 

  . وللحديث طرق وشواهد أخرى ، لكن كلها ال تصلح لتقوية الحديث. وأيضا عطاء مختلط ، وسماع زياد منه بعد االختالط : قلت " . بن عبد اهللا مع شرفه يكذب في الحديث 

  . وكالهما بسند ضعيف جدا. من حديث أبي هريرة )  ١٩١٥( ن كان يقصد حديث أنس فلم يروه ابن ماجه من حديث أنس ، وٕانما رواه فإ. وللحافظ فيه وهم ال شك في ذلك . ضعيف  - ٦

ْحَبة ، كما جزم بذلك غير وهذا مرسل ، صفية بنت شيبة تابعية ال تثبت لها صُ : قلت . ، من طريق الثوري ، عن منصور بن صفية ، عن أم صفية ، به ) ٥١٧٢(رواه البخاري . مرسل  - ٧

وخالفهم بعض " . صفية بنت شيبة " وقد افق الثقات كابن مهدي ووكيع ، والفريابي ، وابن أبي زائدة وغيرهم في روايتهم للحديث عن سفيان فلم َيَتَعدْوا فيه . واحد كابن سعد وابن حبان وغيرهما

أبو أحمد الزبيري ؛ محمد " عائشة " وأحسن من رواه عن الثوري بذكر " . عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة : " ن الثوري ، فقالوا فيه الضعفاء كيحيى بن اليمان ، وُمؤمل بن إسماعيل فرووه ع
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َىن َعلَْيِه ، بـَْنيَ َخْيبَـَر َواْلَمِديَنِة َثَالَث لََياٍل  �أَقَاَم اَلنِيب  {: َوَعْن أََنٍس قَاَل  - ١٠٤٦ يـُبـْ
َوَما َكاَن ِفيَها ِإال أَْن ، َفَما َكاَن ِفيَها ِمْن ُخْبٍز َوَال حلٍَْم ، َعْوُت اَْلُمْسِلِمَني ِإَىل َولِيَمِتِه َفدَ ، ِبَصِفيَة 

َها اَلتْمُر ، فـَُبِسَطْت ، أََمَر بِاْألَْنطَاِع  َواللْفُظ ، ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }. َوالسْمنُ ، َواْألَِقُط ، فَأُْلِقَي َعَليـْ
  .  )١(ْلُبَخارِي  لِ 

١٠٤٧ -  ِيبفََأِجْب أَقْـَربـَُهَما ، ِإَذا ِاْجَتَمَع َداِعَياِن  {: قَاَل  �َوَعْن َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِب اَلن
  .  )٢(َوَسَنُدُه َضِعيٌف  ، َرَواُه أَبُو َداُوَد   }فَِإْن َسَبَق َأَحُدُمهَا فََأِجِب اَلِذي َسَبَق ، بَابًا 

َفَة  - ١٠٤٨ َرَواُه   }َال آُكُل ُمتِكًئا  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن َأِيب ُجَحيـْ
  ٣(اَْلُبَخارِي(  .  

وَُكْل ، َسم اَللَه ! يَا ُغَالُم  { �قَاَل اَلنِيب : قَاَل  �َوَعْن ُعَمَر ْبِن َأِيب َسَلَمَة  - ١٠٤٩
  .  )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }ِليَك وَُكْل ِمما يَ ، بَِيِميِنَك 

ُكُلوا ِمْن : "ُأِيتَ ِبَقْصَعٍة ِمْن ثَرِيٍد، فـََقاَل  �َأن اَلنِيب  {؛ َوَعْن اِْبِن َعباٍس  - ١٠٥٠
َوَهَذا َلْفُظ النَساِئي ، بـََعُة َرَواُه َاْألَرْ   }فَِإن اَْلبَـرََكَة تـَْنزُِل ِيف َوَسِطَها ، َوَال تَْأُكُلوا ِمْن َوَسِطَها، َجَوانِِبَها

  .  )٥(َوَسَنُدُه َصِحيٌح  ، 

َكاَن ِإَذا ، َطَعاًما َقط  �َما َعاَب َرُسوُل اَللِه  {: قَاَل  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ١٠٥١
  .  )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َوِإْن َكرَِهُه تـَرََكُه ، ِاْشتَـَهى َشْيًئا َأَكَلُه 

                                                                                                                                                                  
" الكبرى " ولذلك قال بإرساله النسائي كما في .  "كان كثير الخطأ في حديث سفيان : " فهو ثقة ؛ إال أن روايته عن الثوري فيها كالم ، بل قال اإلمام أحمد )  ١١٣/  ٦( بن عبد اهللا ، رواه أحمد 

  ).  ٢٣٩ -  ٢٣٨/  ٩" ( الفتح"، والبرقاني ، والدارقطني كما في )  ٣٤٢/  ١١" ( النكت الظراف " ، وٕاسماعيل القاضي كما في )  ١٤٠/  ٤( 

  . هو اللبن المجفف: األقط . نطع ، وهو الِبَساط من الجلد الَمْدُبوغ  جمع: األنطاع ) .  ١٠٤٤ص /  ٢ج ) (  ١٣٦٥( ، ومسلم )  ٥٠٨٥( رواه البخاري . صحيح  - ١

  ". التقريب " كما قال الحافظ في " صدوق ، يخطئ كثيرًا ، وكان يدلس " وفي سنده أبو خالد الداالني ، وهو ) .  ٣٧٥٦( رواه أبو داود . ضعيف  - ٢

  ". ال آكل وأنا متكئ : " رواية أخرى  وفي" إني : " ، وأوله ) ٥٣٩٨(رواه البخاري . صحيح  - ٣

ْحَفة ، فقال لي رسول  -صلى اهللا عليه وسلم-كنت غالما في ِحْجر النبي : "، عن عمر بن أبي سلمة قال ) ٢٠٢٢(، ومسلم ) ٥٣٧٦(رواه البخاري . صحيح  - ٤ وكانت يدي تطيش في الص ،

  ". فما زالت تلك طعمتي بعُد : " وزاد البخاري . فذكره :  -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

من طرق عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، به ) ٣٢٧٧(، وابن ماجه ) ١٨٠٥(، والترمذي ) ٤٧٥" (الكبرى " ، والنسائي في ) ٣٧٧٢(رواه أبو داود . صحيح  - ٥

  ". سنده صحيح : " روى عنه قبل االختالط ، ولذلك قال الحافظ وهو عند النسائي ، وأبي داود ، من رواية شعبة ، عن عطاء ، وهو ممن . 

  . ، واللفظ لمسلم) ٢٠٦٤( ، ومسلم ) ٥٤٠٩(رواه البخاري . صحيح  - ٦
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فَِإن اَلشْيطَاَن ؛ َال تَْأُكُلوا بِالشَماِل  {: قَاَل  �َعْن َرُسوِل اَللِه ، َوَعْن َجاِبٍر  - ١٠٥٢
  .  )١(َرَواُه ُمْسِلٌم    }يَْأُكُل بِالشَماِل 

ْس ِيف َفَال يـَتَـنَـف ، ِإَذا َشِرَب َأَحدُُكْم  {: قَاَل  �َأن اَلنِيب  �َوَعْن َأِيب قـََتاَدَة  -١٠٥٣
نَاِء    .  )٢(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َاْإلِ

ُفْخ ِفيِه  {: َوزَاَد ، َعْن اِْبِن َعباٍس َحنُْوُه : َوِألَِيب َداُوَد  - ١٠٥٤ َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي    }أَْو يـَنـْ
)٣(  .  

  اَْلَقْسِم بَاُب   

  

َها-َعْن َعاِئَشَة  - ١٠٥٥ ، فـَيَـْعِدُل ، يـَْقِسُم  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {:  قَاَلتْ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
، َرَواُه َاْألَْربـََعُة   }َفَال تـَُلْمِين ِفيَما َمتِْلُك َوَال أَْمِلُك ، اَللُهم َهَذا َقْسِمي ِفيَما أَْمِلُك : "َويـَُقوُل 

  .  )٤(ِذي ِإْرَساَلهُ   َوَلِكْن َرجَح اَلتـْرمِ ، َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن َواْحلَاِكُم 

َفَماَل ِإَىل ، َمْن َكاَنْت َلُه ِاْمَرأَتَاِن  {: قَاَل  �َعْن اَلنِيب  �َوَعْن َأِيب ُهرَيـَْرَة  - ١٠٥٦
  .  )٥(  َوَسَنُدُه َصِحيح ٌ ، َواْألَْربـََعُة ، َرَواُه َأْمحَُد   }َجاَء يـَْوَم اَْلِقَياَمِة َوِشقُه َماِئٌل ، ِإْحَداُمهَا 

                                                 
ة إذا كانت من طريق الليث ، إذ قال رحمه وَجِدير بالذْكر أن رواية أبي الزبير ، عن جابر صحيح: أقول . من طريق الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، به ) ٢٠١٩(رواه مسلم . صحيح  - ١

: منه ما سمعت ، ومنه ما حدثناه عنه ، فقلت له : أسمع هذا كله من جابر ؟ فقال : لو عاودته فسألته : قدمت مكة فجئت أبا الزبير ، فدفع إلي كتابين ، وانقلبت بهما ، ثم قلت في نفسي : " اهللا 

  ". ي على هذا الذي عندي َأْعِلْم لي على ما سمعت فَأَعَلَم ل

  . واللفظ للبخاري)  ٢٦٧( ، ومسلم )  ١٥٣( رواه البخاري . صحيح  - ٢

  ". حديث حسن صحيح : " وقال الترمذي . أن يتنفس في اإلناء ، أو ينفخ فيه  -صلى اهللا عليه وسلم- نهى رسول اهللا : ولفظه )  ١٨٨٨( ، والترمذي )  ٣٧٢٨( رواه أبو داود . صحيح  - ٣

، من طريق حماد بن سلمة ، )  ١٨٧/  ٢( ، والحاكم )  ١٣٠٥( ، وابن حبان )  ١٩٧١( ، وابن ماجه )  ١١٤٠( ، والترمذي )  ٦٤/  ٧( ، والنسائي )  ٢١٣٤( رواه أبو داود . ضعيف  - ٤

هكذا رواه غير واحد ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن أبي قالبة ، عن عبد اهللا بن حديث عائشة : " وقال الترمذي . ، عن أيوب ، عن أبي قالبة ، عن عبد اهللا بن يزيد ، عن عائشة ، به 

وهذا أصح من . كان يقسم  -صلى اهللا عليه وسلم-عن أيوب ، عن أبي قالبة مرسًال ؛ أن النبي  -وغير واحد  -ورواه حماد بن زيد .  -صلى اهللا عليه وسلم-يزيد ، عن عائشة ؛ أن النبي 

  ).  ١٢٧٩/  ٤٢٥/  ١" ( العلل " وبمثل ما أعله الترمذي أعله غير واحد من جهابذة الحفاظ كأبي زرعة ، وابن أبي حاتم ، كما تجده في : قلت " . بن سلمة حديث حماد 

وقد ُأِعل بعلٍة غريبٍة ال َتْقَدُح فيه ، ولذلك : قلت ) . ١٩٦٩(ه ، وابن ماج) ١١٤١(، والترمذي )  ٦٣/  ٧( ، والنسائي )  ٢١٣٣( ، وأبو داود )  ٤٧١و  ٣٤٧/  ٢( رواه أحمد . صحيح  - ٥

  . وابن دقيق العيد ، وغيرهم. والذهبي . والحاكم . وابن حبان . صححه الحافظ كابن الجارود 
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ِمَن اَلسنِة ِإَذا تـََزوَج اَلرُجُل اَْلِبْكَر َعَلى اَلثـيِب أَقَاَم ِعْنَدَها َسبـًْعا  {: َوَعْن أََنٍس قَاَل  - ١٠٥٧
 )١(للْفُظ لِْلُبَخارِّيِ   َوا، ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }ُمث َقَسَم ، َوِإَذا تـََزوَج اَلثـيَب أَقَاَم ِعْنَدَها َثَالثًا ، ُمث َقَسَم ، 
 .  

َها-َوَعْن أُم َسَلَمَة  - ١٠٥٨ ، َلما تـََزوَجَها أَقَاَم ِعْنَدَها َثَالثًا  �َأن اَلنِيب  { -َرِضَي اَللُه َعنـْ
ْعُت َلِك َسبـْعُت َوِإْن َسبـ ، ِإْن ِشْئِت َسبـْعُت َلِك ، ِإنُه لَْيَس ِبِك َعَلى أَْهِلِك َهَواٌن : " َوقَاَل 

  .  )٢(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }لِِنَساِئي 

َها-َوَعْن َعاِئَشَة  -١٠٥٩ ، َأن َسْوَدَة بِْنَت َزْمَعَة َوَهَبْت يـَْوَمَها لَِعاِئَشَة  { -َرِضَي اَللُه َعنـْ
 ِيبفَ   }يـَْقِسُم لَِعاِئَشَة يـَْوَمَها َويـَْوَم َسْوَدَة  �وََكاَن اَلن٣(ٌق َعَلْيهِ   ُمتـ(  .  

َال يـَُفضُل  �َكاَن َرُسوُل اَللِه ! يَا اِْبَن ُأْخِيت : قَاَلْت َعاِئَشُة  {: َوَعْن ُعْرَوَة قَاَل  - ١٠٦٠
َنا مجَِ ، بـَْعَضَنا َعَلى بـَْعٍض ِيف اَْلَقْسِم ِمْن ُمْكِثِه ِعْنَدنَا  فـََيْدنُو ، يًعا وََكاَن َقل يـَْوٌم ِإال َوُهَو َيطُوُف َعَليـْ

ُلَغ اَلِيت ُهَو يـَْوُمَها ، ِمْن ُكل ِاْمَرأٍَة ِمْن َغْريِ َمِسيٍس  َوأَبُو ، َرَواُه َأْمحَُد   }فـََيِبيَت ِعْنَدَها ، َحىت يـَبـْ
  .  )٤(َوَصحَحُه َاْحلَاِكمُ   ، َداُوَد َواللْفُظ َلُه 

َها َرِضيَ -َعْن َعاِئَشَة : َوِلُمْسِلٍم  -١٠٦١ ِإَذا َصلى  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَاَلْت  -اَللُه َعنـْ
  .  )٥(َاحلَِْديثَ     }ُمث َيْدنُو ِمنـُْهن ، اَْلَعْصَر َداَر َعَلى ِنَسائِِه 

                                                 
 -صلى اهللا عليه وسلم- إن أنسا رفعه إلى النبي : ولو شئت لقلت : البة قال أبو ق: " وزاد البخاري . من طريق أبي قالبة ، عن أنس ) ١٤٦١( ، ومسلم )  ٥٢١٤( رواه البخاري . صحيح  - ١

  . وهي بمعناها عند مسلم أيضا" . 

  ). ٤١) (١٤٦٠(رواه مسلم . صحيح  - ٢

  . واللفظ للبخاري)  ١٤٦٣( ، ومسلم )  ٥٢١٢( رواه البخاري . صحيح  - ٣

ولقد قالت سودة بنت زمعة حين َأَسنْت ، وَفَرَقْت أن يفارقها رسول : " وتمامه كما عند أبي داود )  ١٨٦/  ٢( ، والحاكم )  ٢١٣٥( ، وأبو داود )  ١٠٨ - ١٠٧/  ٦( رواه أحمد . حسن  - ٤

وٕان "  -: أراه قال  -الى فيها وفي أشباهها أنزل اهللا تع: نقول في ذلك : قالت . منها  -صلى اهللا عليه وسلم-يومي لعائشة ، فقبل ذلك رسول اهللا ! يا رسول اهللا :  -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

، وٕاال فاللمس والتقبيل ال شيء فيهما ، وعلى ذلك أيضا " بغير وقاع : " من غير جماع ، كما جاء في بعض الروايات : ، أي " من غير مسيس : " وقوله : قلت " . امرأة خافت من بعلها نشوزا 

  ". غير مسيس  فيدنو ويلمس من: " تدل رواية أحمد ، ففيها 

متفق عليه : أن يقول  -رحمه اهللا  -فعلى عادة المصنف كان حقه . ، ولكن اللفظ لمسلم )  ٥٢٦٨( ، وهو أيضا عند البخاري في مواطن منها )  ٢١) (  ١٤٧٤( رواه مسلم . صحيح  - ٥

  . واللفظ لمسلم
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اَلِذي  َكاَن َيْسَأُل ِيف َمَرِضهِ   �َأن َرُسوَل اَللِه  { -َرِضَي اَللُه َعنـَْها-َوَعْن َعاِئَشَة  - ١٠٦٢
َفَكاَن ، فََأِذَن َلُه أَْزَواُجُه َيُكوُن َحْيُث َشاَء ، يـَْوَم َعاِئَشَة : يُرِيُد ، " ؟ أَْيَن أَنَا َغًدا : " َماَت ِفيِه 

  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }ِيف بـَْيِت َعاِئَشَة 

َها قَاَلْت  - ١٠٦٣ فَأَيـتُـُهن َخرََج ، َسَفًرا أَقْـرََع بـَْنيَ ِنَسائِِه  ِإَذا أَرَادَ  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: َوَعنـْ
  .  )٢(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }َخرََج َِا ، َسْهُمَها 

َال َجيِْلُد َأَحدُُكْم ِاْمَرأَتَُه  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َزْمَعَة  - ١٠٦٤
  .  )٣(َواُه اَْلُبَخارِّيُ   رَ   }َجْلَد اَْلَعْبِد 

  َاْخلُْلِع بَاُب   

  

ُهَما -َعْن اِْبِن َعباٍس  - ١٠٦٥  �َأن ِاْمَرأََة ثَاِبِت ْبِن قـَْيٍس أََتْت اَلنِيب  { -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َوَلِكين َأْكَرُه اَْلُكْفَر ِيف ، َال ِديٍن ثَاِبُت ْبُن قـَْيٍس َما َأِعيُب َعَلْيِه ِيف ُخُلٍق وَ ! يَا َرُسوَل اَللِه : فـََقاَلْت 

ْسَالِم  "  �قَاَل َرُسوُل اَللِه . نـََعْم : قَاَلْت ، " ؟ أَتـَُرديَن َعَلْيِه َحِديَقَتُه "  �قَاَل َرُسوُل اَللِه ، َاْإلِ
  . َرَواُه اَْلُبَخارِي   }َوطَلْقَها َتْطِليَقًة ، اِقْـَبِل َاحلَِْديَقَة 

  .  )٤(   }َوأََمَرُه ِبَطَالِقَها  {: َوِيف رَِوايٍَة َلُه 

َفَجَعَل ، َأن ِاْمَرأََة ثَاِبِت ْبِن قـَْيٍس ِاْختَـَلَعْت ِمْنُه  {: َواَلتـْرِمِذي َوَحسَنُه ، َوِألَِيب َداُوَد  - ١٠٦٦
 ِيبتـََها َحْيَضًة  �اَلن٥(   }ِعد(  .  

                                                 
فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي ، فقبضه اهللا ، : قالت عائشة . حتى مات عندها : " ، وتمامه عنده  واللفظ للبخاري)  ٢٤٤٣( ، ومسلم )  ٥٢١٧( رواه البخاري . صحيح  - ١

  ". وٕان رأسه لبين َنْحِري وَسْحِري ، وخالط ِريُقه ريِقي 

  . وهو طرف من حديث اإلفك)  ٢٧٧٠( ، ومسلم ) ٢٥٩٣(رواه البخاري . صحيح  - ٢

  . وهو في البخاري ومسلم أيضا بلفظ آخر: قلت " . ثم يجامعها في آخر اليوم : " ، وتمامه ) ٥٢٠٤(خاري رواه الب. صحيح  - ٣

  ). فتح /  ٣٩٥/  ٩( رواه البخاري . صحيح  - ٤

  ". هذا حديث حسن غريب : " ، وقال الترمذي )  ١١٨٥( ، والترمذي )  ٢٢٢٩( رواه أبو داود . حسن  - ٥
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ِه ِعْنَد اِْبِن َماَجْه ، َعْن أَبِيِه ، َعْمِرِو ْبِن ُشَعْيٍب  َوِيف رَِوايَةِ  - ١٠٦٧ ثَاِبَت ْبَن  {: َعْن َجد َأن
 )٢(   }َلْوَال َخمَاَفُة اَللِه ِإَذا َدَخَل َعَلي لََبَسْقُت ِيف َوْجِهِه : َوَأن ِاْمَرأَتَُه قَاَلْت  )١(قـَْيٍس َكاَن َدِميًم ا  

 .  

ْسَالِم  {: ِمْن َحِديِث َسْهِل ْبِن َأِيب َحْثَمَة : َد َوِألَمحَْ  - ١٠٦٨    }وََكاَن َذِلَك َأوَل ُخْلٍع ِيف َاْإلِ
)٣(  .  

    

                                                 
   .قبيح الوجه: دميما - ١

  . ، وفي سنده الحجاج بن أرطأة، وهو مدلس وقد َعْنَعنَ )  ٢٥٠٧( رواه ابن ماجه . ضعيف  - ٢

  . وعلته كعلة سابقه)  ٣/  ٤( رواه أحمد . ضعيف  - ٣
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  بَاُب اَلطَالِق 

  َأَحاِديُث ِفي اَلطَالِق 

  

ُهَما -َعِن اِْبِن ُعَمَر  - ١٠٦٩ َغُض َاحلََْالِل أَبْـ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
 )١(َوَرجَح أَبُو َحامتٍِ ِإْرَساَلُه  ، َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم ، َواْبُن َماَجْه ، َرَواُه أَبُو َداُوَد   }ِعْنَد اَللِه اَلطَالُق 

 .  

ُهَما  -َوَعِن اِْبِن ُعَمَر  - ١٠٧٠ ِيف َعْهِد  -َحاِئٌض َوِهَي  -أَنُه طَلَق ِاْمَرأَتَُه  {َرِضَي اَللُه َعنـْ
ُمث ْلُيْمِسْكَها  ، ُمْرُه فـَْليُـَراِجْعَها : " فـََقاَل ؟ َعْن َذِلَك  �َفَسَأَل ُعَمُر َرُسوَل اَللِه  �َرُسوِل اَللِه 
، ْعَد َأْن َميَس َوِإْن َشاَء طَلَق بَـ ، ُمث ِإْن َشاَء أَْمَسَك بـَْعُد ، ُمث َتْطُهَر ، ُمث حتَِيَض ، َحىت َتْطُهَر 

ُة اَلِيت أََمَر اَللُه َأْن ُتطَلَق َهلَا اَلنَساُء  َفٌق َعَلْيِه    }فَِتْلَك اَْلِعد٢(ُمتـ(  .  

  .  )٣(   }ُمث ْلُيطَلْقَها طَاِهًرا أَْو َحاِمًال ، ُمْرُه فـَْليُـَراِجْعَها {: َوِيف رَِوايٍَة ِلُمْسِلٍم 

  .  )٤(   }َوُحِسَبْت َعَلْيِه َتْطِليَقًة  {: ُأْخَرى لِْلُبَخارِي  َوِيف رَِوايَةٍ 

 �فَِإن َرُسوَل اَللِه ؛ أَما أَْنَت طَلْقتَـَها َواِحَدًة أَْو اِثـَْنتَـْنيِ  {: قَاَل اِْبُن ُعَمَر : َوِيف رَِوايٍَة ِلُمْسِلٍم 
فـََقْد َعَصْيَت ، َوأَما أَْنَت طَلْقتَـَها َثَالثًا ، َحىت حتَِيَض َحْيَضًة ُأْخَرى ُمث أُْمِهَلَها ، أََمَرِين َأْن أُرَاِجَعَها 

  .  )٥(   }رَبَك ِفيَما أََمَرَك ِمْن َطَالِق ِاْمَرأَِتَك 

                                                 
  ).  ٤٣١/  ١( البن أبي حاتم " العلل " وانظر . موصوًال ومرسًال )  ١٦٩/  ٢( ، والحاكم )  ٢٠١٨( ، وابن ماجه )  ٢١٧٨و  ٢١٧٧( رواه أبو داود . ضعيف  - ١

  ). ١) (١٤٧١( ، ومسلم ) ٥٢٥١(رواه البخاري . صحيح  - ٢

  ). ٥) (١٤٧١(وهذه الرواية في مسلم برقم . صحيح  - ٣

  . ُحِسَبْت علي بتطليقة: ، ولفظه عن ابن عمر قال ) ٥٢٥٣(وهي في البخاري برقم . صحيح  - ٤

صلى -إن رسول اهللا . أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين : فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض ؟ يقول : " . . . ولفظه ) ٣) (١٤٧١(وهي في مسلم برقم . صحيح  - ٥

فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طالق . ثا وأما أنت طلقتها ثال. ثم يطلقها قبل أن يمسها . ثم يمهلها حتى تطهر . ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى . أمره أن يرجعها  -اهللا عليه وسلم

  . وبانت منك. امرأتك 
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ِإَذا : " َوقَاَل ، ا وَملَْ يـََرَها َشْيئً ، فـََردَها َعَلي  {: قَاَل َعْبُد اَللِه ْبُن ُعَمَر : َوِيف رَِوايٍَة ُأْخَرى 
  .  )١(   }َطُهَرْت فـَْلُيطَلْق أَْو لُِيْمِسْك 

ُهَما -َوَعِن اِْبِن َعباٍس  - ١٠٧١ َكاَن اَلطَالُق َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَللِه   {: قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
ِإن : فـََقاَل ُعَمُر ْبُن َاخلَْطاِب ، لثَالِث َواِحَدٌة َطَالُق اَ ، َوَسَنتَـْنيِ ِمْن ِخَالَفِة ُعَمَر ، َوَأِيب َبْكٍر  �

َناُه َعَلْيِهْم ، اَلناَس َقْد ِاْستَـْعَجُلوا ِيف أَْمٍر َكاَنْت َهلُْم ِفيِه أَنَاٌة  َرَواُه .   }فََأْمَضاُه َعَلْيِهْم ؟ فـََلْو أَْمَضيـْ
  .  )٢(ُمْسِلٌم  

َعْن َرُجٍل طَلَق ِاْمَرأَتَُه َثَالَث  �ُأْخِربَ َرُسوُل اَللِه  {: ٍد قَاَل َوَعْن َحمُْموِد ْبِن لَِبي - ١٠٧٢
يًعا  َحىت " . َوأَنَا بـَْنيَ َأْظُهرُِكمْ ، أَيـُْلَعُب ِبِكَتاِب اَللِه تـََعاَىل : " فـََقاَم َغْضَباَن ُمث قَاَل ، َتْطِليَقاٍت مجَِ

  .  )٣(َرَواُه النَساِئي َوُرَواتُُه ُمَوثـُقوَن    }؟ َأَال أَقْـتُـُلُه ! اَللِه يَا َرُسوَل : فـََقاَل ، قَاَم َرُجٌل 

ُهَما -َوَعِن اِْبِن َعباٍس  - ١٠٧٣ فـََقاَل َلُه . طَلَق أَبُو رَُكانََة أُم رَُكانََة  {: قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  }رَاِجْعَها ، َقْد َعِلْمُت : " قَاَل . ِإين طَلْقتُـَها َثَالثًا: فـََقاَل  ،" رَاِجِع اْمَرأََتَك "  �َرُسوُل اَللِه 

  .  )٤(َرَواُه أَبُو َداُوَد  

َها ، طَلَق أَبُو رَُكانََة ِاْمَرأَتَُه ِيف َجمِْلٍس َواِحٍد َثَالثًا  {: َوِيف َلْفٍظ ِألَْمحََد  فـََقاَل لَُه ، َفَحزَِن َعَليـْ
 َها َواِحَدٌة "  �ِه َرُسوُل اَلل٥(َوِفيِه َمَقاٌل  ، َوِيف َسَنِدَها اِْبُن ِإْسَحاَق   }فَِإنـ(  .  

َأن رَُكانََة طَلَق ِاْمَرأَتَُه ُسَهْيَمَة اَْلَبتَة  {: َوَقْد َرَوى أَبُو َداُوَد ِمْن َوْجٍه آَخَر َأْحَسَن ِمْنُه  - ١٠٧٤
  .  )٦(  -  }َصلى اَللُه َعَلْيِه َوَسلَم -فـََردَها ِإلَْيِه اَلنِيب ، ُت َِا ِإال َواِحَدةً َواَللِه َما أََردْ : "فـََقاَل ، 

                                                 
من نفس الطريق ، ولكن أعله أبو داود بأبي الزبير )  ٢١٨٥( وٕانما هي عند أبي داود " الصحيح " ليست في " ولم يرها شيئا: "إال أن قوله ) . ١٤) (١٤٧١( وهي عند مسلم برقم . صحيح  - ١

  . وال ُيْخَشى إال من تدليسه ، وهو ُمْنَتٍف هنا" ثقة " و الزبير في نفسه ، وهو إعالل مردود ؛ إذ أب

  ).  ١٤٧٢( رواه مسلم . صحيح  - ٢

  . ، ورواته ثقات ، ولكنه من رواية مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، ولم يسمع منه) ١٤٣ - ١٤٢/  ٦( رواه النسائي . ضعيف  - ٣

  . عيفٍ بسنٍد ض) ٢١٩٦(رواه أبو داود . ضعيف  - ٤

  . وليست علته في ابن إسحاق ، وٕانما له علة أخرى) ١٦٥(رواه أحمد . ضعيف  - ٥

  . وله علل)  ٢٢٠٦( رواه أبو داود . ضعيف  - ٦
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َوَهْزُهلُن ِجد ، َثَالٌث ِجدهن ِجد  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  - ١٠٧٥
  .  )١(َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم  ، َرَواُه َاْألَْربـََعُة ِإال النَساِئي   }لرْجَعُة َوا، َوالطَالُق ، اَلنَكاُح : 

   }َوالنَكاُح ، َواْلِعَتاُق ، اَلطَالُق  {: َوِيف رَِوايٍَة ِالْبِن َعِدي ِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعيٍف  - ١٠٧٦
)٢(  .  

َال َجيُوُز  {: ِمْن َحِديِث ُعَباَدَة ْبِن اَلصاِمِت َرفـََعُه :  َولِْلَحاِرِث اِْبِن َأِيب ُأَساَمةَ  - ١٠٧٧
 )٣(َوَسَنُدُه َضِعيٌف    }َفَمْن قَاَهلُن فـََقَد َوَجْنبَ ، َواْلِعَتاُق ، َوالنَكاُح ، اَلطَالُق : اَللِعُب ِيف َثَالٍث 

 .  

ِإن اَللَه َجتَاَوَز َعْن أُمِيت َما َحدَثْت بِِه  {: اَل قَ  �َعِن اَلنِيب  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ١٠٧٨
  .  )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َما ملَْ تـَْعَمْل أَْو َتَكلْم ، أَنـُْفَسَها 

ُهَما -َوَعِن اِْبِن َعباٍس  - ١٠٧٩  ِإن اَللَه تـََعاَىل  {: قَاَل  �َعْن اَلنِيب ،  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َوقَاَل أَبُو ، َواْحلَاِكُم ، َرَواُه اِْبُن َماَجْه   }َوَما اْسُتْكرُِهوا َعَلْيِه ، َوالنْسَياَن ، َوَضَع َعْن أُمِيت َاخلَْطََأ 

َال يـَْثُبُت  : َحامتٍِ 
)٥(  .  

ُهَما -َوَعِن اِْبِن َعباٍس  - ١٠٨٠ .   }َرأَتَُه لَْيَس ِبَشْيٍء ِإَذا َحرَم ِامْ  {: قَاَل  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َرَواُه اَْلُبَخارِي  .  ٢١: َاْألَْحزَاب  )٦( � َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اَللِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة  �: َوقَاَل 

)٧(  .  

  .  )٨(   }َفِهَي ميٌَِني ُيَكفُرَها ، ِإَذا َحرَم اَلرُجُل َعَلْيِه ِاْمَرأَتَُه  {: َوِلُمْسِلٍم 
                                                 

  ).  ٢١٠ - ٢٠٩/  ٣" (التلخيص " ، وله شواهد منها ما ذكره الحافظ هنا ، وانظر )  ٢٠٣٩( ، وابن ماجه ) ١١٨٤(، والترمذي ) ٢١٩٤(رواه أبو داود . حسن  - ١

  . انظر ما قبله - ٢

  . تفصيل لطرق وشواهد الحديث" األصل " وفي . انظر ما قبله  - ٣

  ". إذا طلق في نفسه فليس بشيء : قال قتادة : " وزاد البخاري . ، من طريق قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن أبي هريرة ، به )  ١٢٧( ، ومسلم )  ٥٢٦٩( رواه البخاري . صحيح  - ٤

  . تفصيل ذلك وبيان من صححه من العلماء" األصل " ، وفي )  ١٨٩/  ٢( ، والحاكم )  ٢٠٤٥( رواه ابن ماجه . صحيح  - ٥

  . تفصيل ذلك وبيان من صححه من العلماء" األصل " ، وفي )  ١٨٩/  ٢( ، والحاكم )  ٢٠٤٥( رواه ابن ماجه . صحيح  - ٦

   ). ٥٢٦٦( رواه البخاري . صحيح  - ٧

  ).  ١٤٧٣( رواه مسلم . صحيح  - ٨
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َها-َوَعْن َعاِئَشَة  - ١٠٨١  �أَن اِبـَْنَة َاجلَْْوِن َلما أُْدِخَلْت َعَلى َرُسوِل اَللِه  { -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َها  َرَواُه   }ِاحلَِْقي بَِأْهِلِك ، َلَقْد ُعْذِت ِبَعِظيٍم : " قَاَل ، َأُعوُذ بِاَللِه ِمْنَك : قَاَلْت . َوَدنَا ِمنـْ

  .  )١(ُبَخارِي  اَلْ 

َوَال ، َال َطَالَق ِإال بـَْعَد ِنَكاٍح  {: قَاَل  �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَل  �َوَعْن َجاِبٍر  - ١٠٨٢
  .  )٢(َوُهَو َمْعُلوٌل  ، َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم ، َرَواُه أَبُو يـَْعَلى   }ِعْتَق ِإال بـَْعَد ِمْلٍك 

َلِكنُه َمْعُلوٌل ، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن ، َعِن اَْلِمْسَوِر ْبِن َخمَْرَمَة ِمثْـَلُه : ُن َماَجْه َوَأْخرََج اِبْ  - ١٠٨٣
  .  )٣(أَْيًضا  

ِه قَاَل ، َعْن أَبِيِه ، َوَعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب  - ١٠٨٤ ِه : َعْن َجدَال َنْذَر  { �قَاَل َرُسوُل اَلل
  َوَال َطَالَق ، َوَال ِعْتِق َلُه ِفيَما َال َميِْلُك ، ِلُك ِالْبِن آَدَم ِفيَما َال ميَْ 

َونُِقَل َعْن اَْلُبَخارِي أَنُه َأَصح َما َوَرَد ، َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد َواَلتـْرِمِذي َوَصحَحهُ   }َلُه ِفيَما َال َميِْلُك 
  .  )٤(ِفيِه  

َها َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللهُ  -١٠٨٥ َعِن اَلنائِِم : رُِفَع اَْلَقَلُم َعْن َثَالثَةٍ  {: قَالَ  �َعْن اَلنِيب ، َعنـْ
، َرَواُه َأْمحَدُ   }َأْو يَِفيَق ، َوَعِن اَْلَمْجُنوِن َحىت يـَْعِقلَ ، َوَعِن اَلصِغِري َحىت َيْكبُـرَ ، َحىت َيْستَـْيِقظَ 

 ْرِمِذياَلتـ َحُه َاْحلَاِكمُ  َواْألَْربـََعُة ِإال٥(.  َوَصح(  .  

  اَلرْجَعِة بَاُب   

  
                                                 

  ).  ٥٢٥٤( رواه البخاري . صحيح  - ١

  . والحديث صحيح بشواهده التي بعده. واهللا أعلم . ولم أجده في المطبوع من مسند أبي يعلى )  ٢٠٤/  ٢( رواه الحاكم . صحيح  - ٢

  ". الزوائد " إسناده البوصيري في  وحسن. ، وانظر ما قبله ، وما بعده ) ٢٠٤٨(رواه ابن ماجه . صحيح  - ٣

حديث عبد : قال أبو عيسى. وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة. " ، وقال األخير)١١٨١(، والترمذي )٢١٩٢و  ٢١٩١و  ٢١٩٠(رواه أبو داود . صحيح - ٤

بيان لكل هذه الشواهد " األصل"وفي ). ٣١٠" (التلخيص"، وانظر "الخالفيات"وقول البخاري نقله البيهقي في : قلت". وهو أحسن شيء روي في هذا الباب . اهللا بن عمرو حديث حسن صحيح

  . وطرقها

هد أخرى مذكورة وأيضا له شوا. بسند صحيح) ٥٩/ ٢(، والحاكم )١٤٢(، وابن حبان )٢٠٤١(، وابن ماجه )٦٥٦(، والنسائي )٤٣٩٨(، وأبو داود )١٤٤و ١٠١-٦٠٠(رواه أحمد . صحيح - ٥

  ". باألصل"
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، ُمث يـَُراِجعُ ، أَنُه ُسِئَل َعْن اَلرُجِل ُيطَلقُ  {؛ َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ َرِضَي اَللُه َعنـُْهَما -١٠٨٦
َوَسَنُدُه ، َرَواُه أَبُو َداُوَد َهَكَذا َمْوُقوفًا.   }َوَعَلى َرْجَعِتَها ، َأْشِهْد َعَلى َطَالِقَها: فـََقالَ ؟ َوَال ُيْشِهدُ 
  .  )١(.  َصِحيٌح 

  }. ُمْرُه فـَْليُـَراِجْعَها: "لُِعَمرَ  �أَنُه َلما طَلَق ِاْمَرأَتَُه، قَاَل اَلنِيب  {، َوَعِن اِْبِن ُعَمرَ  -١٠٨٧
  .  )٢(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   

  

يَالِء َوالظ بَاُب      َهاِر َواْلَكفارَِة َاْإلِ

  

َها قَاَلتْ  -١٠٨٨ َفَجَعَل ، ِمْن ِنَسائِِه َوَحرمَ  �آَىل َرُسوُل اَللِه  {: َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٣(.  َوُرَواتُُه ثَِقاٌت ، َرَواُه اَلتـْرِمِذي   }. َوَجَعَل لِْلَيِمِني َكفارَةً ، َاحلََْراَم َحَالًال 

ُهَما قَالَ  -١٠٨٩ ِإَذا َمَضْت أَْربـََعُة َأْشُهٍر َوَقَف اَْلُمْؤِل ي   {: َوَعِن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٥(َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِّيُ   .   }َوَال يـََقُع َعَلْيِه اَلطَالُق َحىت يُطَلَق ، َحىت يُطَلقَ  )٤(

ُكلُهْم   �أَْدرَْكُت ِبْضَعَة َعَشَر ِمْن َأْصَحاِب اَلنِيب  {: َيَساٍر قَالَ َوَعْن ُسَلْيَماَن ْبِن  -١٠٩٠
  .  )٦(َرَواُه اَلشاِفِعّيُ   .   }يَِقُفوَن اَْلُمْؤِيل 

                                                 
  ". طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة؛ أشهد على طالقها، وعلى رجعتها، وال تعد: "، ولفظه تاما)٢١٨٦(رواه أبو داود . صحيح - ١

  ). ١٠٧٠(تقدم برقم  - ٢

: وقال. ، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، به)وهو خطأ . داود بن علي: ننووقع في الس(من طريق مسلمة بن علقمة، أنبأنا داود بن أبي هند ) ١٢٠١(رواه الترمذي . منكر - ٣

وهذا أصح من حديث مسلمة . عن مسروق، عن عائشة: وليس فيه. عن داود، عن الشعبي، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم مرسال: رواه علي بن مسهر وغيره. حديث مسلمة بن علقمة، عن داود"

. شيخ ضعيف الحديث: "ر أضبط وأتقن من مسلمة ال شك في ذلك، خاصة وأن مسلمة هناك من تكلم في حفظه فضال عن روايته عن داود، فقد سئل اإلمام أحمد عنه فقالوابن مسه". بن علقمة

  ). ٤٠٩" (الميزان"وهذا منها، كما قال الذهبي في : قلت". حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير

  ". يوقف حتى يطلق": "البخاري"وفي  ،"األصلين"كذا في  - ٤

  ). ٥٢٩١(رواه البخاري . صحيح - ٥

  ). ١٣٩رقم / ٤٢/ ٢" (المسند"رواه الشافعي في . صحيح - ٦
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ُهَما قَالَ  -١٠٩١ ، َنتَـْنيِ َكاَن إِيَالُء َاْجلَاِهِليِة اَلسَنَة َوالس   {: َوَعِن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
َهِقي   }فـََلْيَس بِِإيَالٍء ، فَِإْن َكاَن أََقل ِمْن أَْربـََعِة َأْشُهرٍ ، فـََوقَت اَللُه أَْربـََعَة َأْشُهرٍ    .  )١(.  َأْخَرَجُه اَْلبَـيـْ

  

ُهَما -١٠٩٢ َها ُمث ، َأن َرُجًال ظَاَهَر ِمِن ِاْمَرأَتِهِ  {؛ َوَعْنُه َرِضَي اَللُه تـََعاَىل َعنـْ فَأََتى ، َوَقَع َعَليـْ
 ِيبرَ : فـََقالَ  �اَلنَها قـَْبَل َأْن ُأَكف   }". َفَال تـَْقَربـَْها َحىت تـَْفَعَل َما أََمَرَك اَللهُ : "قَالَ ، ِإين َوقـَْعُت َعَليـْ

 ْرِمِذيَحُه اَلتـِإْرَساَله ُ ، َرَواُه َاْألَْربـََعُة َوَصح َساِئيَح الن٢(  َوَرج(  .  

  .  )٣(   }َكفْر َوَال تـَُعْد   {: َعِن اِْبِن َعباٍس َوزَاَد ِفيهِ ، ِمْن َوْجٍه آَخرَ : َوَرَواُه اَْلبَـزارُ 

َفظَاَهْرُت ، َفِخْفُت َأْن ُأِصيَب ِاْمَرَأِيت ، َدَخَل َرَمَضانُ  {: َوَعْن َسَلَمَة ْبِن َصْخٍر قَالَ  -١٠٩٣
َها َلةً فَاْنَكَشَف ِيل ، ِمنـْ َها َشْيٌء لَيـْ َها، ِمنـْ : قـُْلتُ " َحرْر َرقـََبةً " �فـََقاَل ِيل َرُسوُل اَللِه ، فـََوقـََعْت َعَليـْ

َوَهْل َأَصْبُت اَلِذي َأَصْبُت ِإال ِمْن : قـُْلتُ ، "َفُصْم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْنيِ : "قَالَ . َما أَْمِلُك ِإال َرقـََبِيت 
، َواْألَْربـََعُة ِإال النَساِئي ، َأْخَرَجُه َأْمحَدُ   }". ْطِعْم ِعْرقًا ِمْن َمتٍْر بـَْنيَ ِستَني ِمْسِكيًناأَ : "قَالَ ؟ اَلصَيامِ 

  .  )٤(َواْبُن َاْجلَاُرودِ   ، َوَصحَحُه اِْبُن ُخَزْميَةَ 

  

  اَللَعاِن بَاُب   

                                                 
  ). ٣٨١/ ٧(رواه البيهقي . صحيح - ١

حديث حسن غريب : "وقال الترمذي. ان، عن عكرمة، عن ابن عباس، من طريق الحكم بن أب)٢٠٦٥(، وابن ماجه )١١٩٩(، والترمذي )٦٦٧(، والنسائي )٢٢٢٣(رواه أبو داود . صحيح - ٢

، وأبو حاتم في )٦٦٨" (السنن"وأما إعالل الحديث باإلرسال، كما قال النسائي في ). ٤٣٣/ ٩" (الفتح"وهو حسن اإلسناد من أجل الحكم بن أبان، وقد حسنه الحافظ نفسه في : قلت". صحيح

  . وما بعده أيضا يشهد له: قلت". هذا خبر صحيح من رواية الثقات، ال يضره إرسال من أرسله). "٥٥/ ١٠" (المحلى"ـول ابن حـزم في ، فهو مردود بق)٤٣٤٣٠٧/ ١" (العلل"

  ). ٣٢٢" (التلخيص"انظر . خصيف، عن عطاء، عن ابن عباس: وهو من طريق - ٣

، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، )٧٤٤(، وابن الجارود )٢٠٦٢(، وابن ماجه )٣٢٩٩و  ١١٩٨(، والترمذي )٢٢١٣(، وأبو داود )٣٧/ ٤(رواه أحمد . صحيح - ٤

ولكنه . وأيضا ابن إسحاق مدلس: قلت. ونقل إعالل البخاري له باالنقطاع بين سليمان بن يسار وبين سلمة" حديث حسن: "وقال الترمذي.عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر، به

. وفيه نفس العلة السابقة، وهي االنقطاع: قلت". هذا حديث حسن: "وقال. ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن سلمة، به. ، من طريق أبي سلمة)١٢٠٠(رواه الترمذي . ق أخرىجاء من طر 

) ٤٣٣/ ٩" (الفتح"ق عن ابن عباس صحيح، خاصة وقد حسن الحافظ في والخالصة أن الحديث بهذه الطرق، وشاهده الساب. بسند مرسل صحيح) ٧٤٥(، وابن الجارود )٢٢١٧(ورواه أبو داود 

  . حديث سلمة هذا



 بـُُلوُغ اَْلَمَراِم ِمْن َأِدلِة َاْألَْحَكاِم 

 236 

  

ُهَما قَ  -١٠٩٤ أَرَأَْيَت أَْن ! يَا َرُسوَل اَللهِ : َسَأَل ُفَالٌن فـََقالَ  {: الَ َعِن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
َوِإْن َسَكَت ، ِإْن َتَكلَم َتَكلَم بَِأْمٍر َعِظيمٍ ؟ َكْيَف َيْصَنعُ ، َلْو َوَجَد َأَحُدنَا ِاْمَرأَتَُه َعَلى فَاِحَشةٍ 

ِإن اَلِذي َسأَْلُتَك َعْنُه َقِد : فـََقالَ ، ْعَد َذِلَك أَتَاهُ فـََلما َكاَن بَـ ، فـََلْم جيُِْبهُ ! َسَكَت َعَلى ِمْثِل َذِلكَ 
فـََتَالُهن َعَلْيِه َوَوَعظَُه َوذَكَرُه، َوَأْخبَـَرُه َأن َعَذاَب ، فَأَنـَْزَل اَللُه اَْآليَاِت ِيف ُسورَِة اَلنورِ ، ابـُْتِليُت بِهِ 

نـَْيا أَْهَوُن ِمْن َعَذاِب َاْآلِخرَ  َها، َال : قَالَ . ةِ اَلد ُمث َدَعاَها اَلنِيب ، َواَلِذي بـََعَثَك بِاحلَْق َما َكَذْبُت َعَليـْ
َفَشِهَد أَْرَبَع ، فـََبَدَأ بِالرُجلِ ، َواَلِذي بـََعَثَك بِاحلَْق إِنُه َلَكاِذبٌ ، َال : قَاَلتْ ، فـََوَعَظَها َكَذِلكَ  �

نَـُهَما، َمْرأَةِ ُمث ثـَىن بِالْ ، َشَهاَداتٍ      }. ُمث فـَرَق بـَيـْ

  

  .  )١(َرَواُه ُمْسِلم ٌ  

ِحَساُبُكَما َعَلى اَللِه : "قَاَل لِْلُمَتَالِعنَـْنيِ  �َأن َرُسوَل اَللِه  {َوَعِن اِْبِن ُعَمَر أَْيًضا  -١٠٩٥
َها، َأَحدُُكَما َكاِذبٌ ، تـََعاَىل  ِإْن ُكْنَت َصَدْقَت : "قَالَ ؟ َماِيل ! َرُسوَل اَللهِ يَا : قَالَ " َال َسِبيَل َلَك َعَليـْ
َها َها، فـَُهَو ِمبَا ِاْسَتْحَلْلَت ِمْن فـَْرِجَها، َعَليـْ َها، َوِإْن ُكْنَت َكَذْبَت َعَليـْ ُمتـَفٌق   }" َفَذاَك أَبـَْعُد َلَك ِمنـْ

  .  )٢(َعَلْيهِ   

                                                 
فما دريت ما : أيفرق بينهما؟ قال. سئلت عن المتالعنين في إمرة مصعب: من طريق سعيد بن جبير قال: وقد اختصره الحافظ هنا، وهو بتمامه في مسلم) ٤) (١٤٩٣(رواه مسلم . صحيح - ١

فإذا . فدخلت. فواهللا ما جاء بك هذه الساعة إال حاجة. ادخل: قال. نعم: ابن جبير؟ قلت: قال. فسمع صوتي. إنه قائل: قال. استأذن لي: فقالت للغالم. منزل ابن عمر بمكةفمضيت إلى : أقول

أرأيت أن لو ! يا رسول اهللا: قال. إن أول من سأل عن ذلك فالن بن فالن. نعم! ن اهللاسبحا: المتالعنان، أيفرق بينهما؟ قال! أبا عبد الرحمن: قلت. متوسد وسادة حشوها ليف. هو مفترش َبْرَذَعةً 

إن الذي : فسكت النبي صلى اهللا عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: قال. إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وٕان سكت سكت على مثل ذلك! وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟

وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب . فتالهن عليه، ووعظه، وذّكره] ٩ - ٦: النور" […والذين يرمون أزواجهم: "فأنزل اهللا عز وجل هؤالء اآليات في سورة النور. نه قد ابتليت بهسألتك ع

فبدأ بالرجل، فشهد أربع . والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. ال: قالت. لدنيا أهون من عذاب اآلخرةثم دعاها فوعظها وذّكرها، وأخبرها أن عذاب ا. والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ال: قال. اآلخرة

ن من ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات باهللا إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب اهللا عليها إن كا. والخامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبين. شهادات باهللا إنه لمن الصادقين

  . ثم فرق بينهما. الصادقين

  . وهو إحدى روايات الحديث السابق) ٥) (١٤٩٣(، ومسلم ) ٥٣٥٠(رواه البخاري . صحيح - ٢
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فَِإْن َجاَءْت بِِه أَبـَْيَض َسِبطًا فـَُهَو ، أَْبِصُروَها {: قَالَ  �َأن اَلنِيب ، َوَعِن أََنسٍ  -١٠٩٦
    }فـَُهَو اَلِذي َرَماَها بِِه ، َوِإْن َجاَءْت بِِه َأْكَحَل َجْعًدا، لَِزْوِجَها

  

   )١(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   

ُهَما -١٠٩٧ َر َرُجًال َأْن َيَضَع يََدُه أَمَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  {؛ َوَعِن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٢(َورَِجالُُه ثَِقات ٌ  ، َوالنَساِئي ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }" ِإنـَها ُموِجَبةٌ : "َوقَالَ ، ِعْنَد َاْخلَاِمَسِة َعَلى ِفيهِ 

: ا ِمْن َتَالُعِنِهَما قَالَ فـََلما فـََرغَ  {: قَالَ  -ِيف ِقصِة اَْلُمَتَالِعنَـْنيِ -َوَعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد  -١٠٩٨
َها يَا َرُسوَل اَللهِ  ُمتـَفٌق   } �َفطَلَقَها َثَالثًا قـَْبَل َأْن يَْأُمَرُه َرُسوُل اَللِه ، ِإْن أَْمَسْكتُـَها! َكَذْبُت َعَليـْ

  .  )٣(.  َعَلْيِه 

ُهَما  -١٠٩٩ ِإن ِاْمَرَأِيت َال : فـََقالَ  �َجاَء ِإَىل اَلنِيب  َأن َرُجالً  {َوَعِن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
َرَواُه أَبُو   }". فَاْسَتْمِتْع َِا: "قَالَ . َأَخاُف َأْن تـَْتبَـَعَها نـَْفِسي: قَالَ ". َغربـَْها: "قَالَ . تـَُرد َيَد َالِمسٍ 

  . َورَِجالُُه ثَِقاتٌ ، َواْلبَـزارُ ، َداُودَ 

َها: قَالَ . طَلْقَها: قَالَ  {َعِن اِْبِن َعباٍس بَِلْفٍظ : اِئي ِمْن َوْجٍه آَخرَ َوَأْخَرَجُه النسَ  . َال َأْصِربُ َعنـْ
   )٤(   }فََأْمِسْكَها : "قَالَ 

  

                                                 
سألت أنس بن : قالمن طريق محمد بن سيرين : ولفظه). ١٤٩٦(وٕانما رواه مسلم . فالحديث لم يروه البخاري! وهم في عزوه، وتصرف في لفظه -رحمه اهللا -وٕان كان الحافظ . صحيح - ١

فقال رسول اهللا صلى . فالعنها: قال. وكان أول رجل العن في اإلسالم. إن هالل بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك ألمه: فقال. مالك، وأنا أرى أن عنده منه علما

فأنبئت أنها جاءت به أكحل، : قال". وٕان جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، فهو لشريك بن سحماء. و لهالل بن أميةفإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين، فه. أبصروها: "اهللا عليه وسلم

  . جعدا، حمش الساقين

  ). ٦٥٧(، والنسائي )٢٢٥٥(رواه أبو داود . حسن - ٢

  ). ١) (١٤٩٢(ومسلم ) ٥٣٠٨(رواه البخاري . صحيح - ٣

  . ، وقد ضعف الحديث أحمد بن حنبل، والنسائي، وابن الجوزي وغيرهم)٦٨ - ٦٧/ ٦(نسائي ، وال)٢٠٤٩(رواه أبو داود . ضعيف - ٤
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- ِحَني نـََزَلْت آيَُة اَْلُمَتَالِعنَـْنيِ -يـَُقوُل  �أَنُه مسََِع َرُسوَل اَللِه  { �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -١١٠٠
َا ِاْمَرأٍَة أَْدَخَلْت َعَلى قـَْوٍم َمْن لَْيَس ِمنـُْهمْ : " ِه ِيف َشْيءٍ ، أَميَتهُ ، فـََلْيَسْت ِمْن اَللُه َجنَوَلْن يُْدِخَلَها اَلل ،

َا َرُجٍل َجَحَد َوَلَدُه  ُه َعْنهُ  -َوُهَو يـَْنظُُر ِإلَْيهِ -َوأَميُه عَ ، ِاْحَتَجَب اَللَلى ُرُءوِس اَخلََْالِئِق َوَفَضَحُه اَلل
   )١(َوَصحَحُه اِْبُن ِحبانَ   ، َواْبُن َماَجهْ ، َوالنَساِئي ، َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ   }َاْألَوِلَني َواْآلِخرِيَن 

َأْخَرَجُه .   }فـََلْيَس َلُه َأْن يـَْنِفَيُه ، َمْن أَقـَر ِبَوَلٍد َطْرَفَة َعْنيٍ  {: قَالَ  �َوَعْن ُعَمَر  -١١٠١
 َهِقي   .  )٢(َوُهَو َحَسٌن َمْوُقوف ٌ  ، اَْلبَـيـْ

؟ ِإن ِاْمَرَأِيت َوَلَدْت ُغَالًما َأْسَودَ ! يَا َرُسوَل اَللهِ : َأن َرُجًال قَالَ  { �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -١١٠٢
َهْل ِفيَها َمْن : "قَالَ . ُمحْرٌ : قَالَ " ؟َهاَفَما أَْلَوانُـ : "قَالَ . نـََعمْ : قَالَ " ؟َهْل َلَك ِمْن إِِبلٍ : "قَالَ 

فـََلَعل اِبـَْنَك َهَذا نـََزَعُه : "قَالَ . َلَعلُه نـََزَعُه ِعْرقٌ : قَالَ ، "؟فََأىن َذِلكَ : "قَالَ . نـََعمْ : قَالَ ، "؟َأْوَرقَ 
   )٣(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }". ِعْرقٌ 

وَملَْ يـَُرخْص َلُه ِيف َاِالنِْتَفاِء  {: َوقَاَل ِيف آِخرِهِ ،   }رُض بَِأْن يـَْنِفَيُه َوُهَو يـُعَ  {: َوِيف رَِوايٍَة ِلُمْسِلمٍ 
  .  )٤(   }ِمْنُه 

  

ْحَداِد بَاُب      اَْلِعدِة َواْإلِ

  

َعَة اْألَْسَلِميَة  { �َعْن اَْلِمْسَوِر ْبِن َخمَْرَمَة  -١١٠٣ َها-َأن ُسبَـيـْ َسْت بـَْعَد نُفِ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َرَواُه اَْلُبَخارِي    }. فـََنَكَحتْ ، فََأِذَن َهلَا، فَاْسَتْأَذنـَْتُه َأْن تـَْنِكحَ  �َفَجاَءْت اَلنِيب ، َوفَاِة َزْوِجَها بَِلَيالٍ 

)١(   

                                                 
  ). ١٣٣٥(، وابن حبان )٢٧٤٣(، وابن ماجه )٨٠ - ٦٧٩(، والنسائي )٢٢٦٣(رواه أبو داود . ضعيف - ١

  ". ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره" : "التقريب"، وقال الحافظ نفسه في وفي سنده مجالد بن سعيد ضعفه غير واحد) ٤١٢ - ٤١١/ ٧" (الكبرى"رواه البيهقي في . ضعيف - ٢

  ). ١٥٠٠(، ومسلم )٥٣٠٥(رواه البخاري . صحيح - ٣

  ). ١٩(هي في مسلم برقم  - ٤
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  .  )٢("  اَلصِحيَحْنيِ " َوَأْصُلُه ِيف 

َلًة  أَنـَها َوَضَعْت بـَْعَد َوفَاِة َزْوجِ  {: َوِيف َلْفظٍ    .   } )٣(َها بَِأْربَِعَني لَيـْ

َر أَنُه َال يـَْقَربـَُها ، َوَال أََرى بَْأًسا َأْن تـََزوَج َوِهَي ِيف َدِمَها {: قَاَل اَلزْهرِي ، َوِيف َلْفٍظ ِلُمْسِلمٍ  َغيـْ
  .   } )٤(َزْوُجَها حىت َتْطُهَر  

َها - ١١٠٤   } )٥(أُِمَرْت بَرِيَرُة َأْن تـَْعَتد بَِثَالِث ِحَيٍض   {: قَاَلتْ  َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٦(َلِكنُه َمْعُلوٌل  ، َوُرَواتُُه ثَِقاتٌ ، َرَواُه اِْبُن َماَجهْ . 

١١٠٥-  ْعِيبَعْن فَاِطَمَة بِْنِت قـَْيسٍ ، َوَعْن اَلش ،}  ِيبَقِة َثَالثًا- �َعِن اَلنلَْيَس " :-ِيف اَْلُمطَل
  .  )٧(َرَواُه ُمْسِلٌم    }" َهلَا ُسْكَىن َوَال نـََفَقةٌ 

َال حتَِد ِاْمَرأٌَة َعَلى َميٍت فـَْوَق َثَالٍث ِإال  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه ؛ َوَعْن أُم َعِطيةَ  -١١٠٦
َوَال َمتَس ، َوَال َتْكَتِحلْ ، ِإال ثـَْوَب َعْصبٍ ، َمْصُبوًغا َوَال تـَْلَبْس ثـَْوبًا، َعَلى َزْوٍج أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا

   )٨(َوَهَذا َلْفُظ ُمْسِلٍم  ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }. ِإال ِإَذا َطُهَرْت نـُْبَذًة ِمْن ُقْسٍط َأْو َأْظَفارٍ ، ِطيًبا

   )٩(   }ِضْب َوَال َختْتَ  {: َوالنَساِئي ِمْن اَلزيَاَدةِ ، َوِألَِيب َداُودَ 

                                                                                                                                                                  
  ). ٥٣٢٠(رواه البخاري . صحيح - ١

م؛ أن امرأة من أسلم يقال لها ُسبيعة، كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو ، عن أم سلمة زوج النبي صلى اهللا عليه وسل) ١٤٨٥( ، ومسلم ) ٥٣١٨( روى البخاري  - ٢

. ظ للبخاريواللف". انكحي : " واهللا ما يصلح أن َتنكحيه حتى تعتدي آخر األَجَلْين، فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال: السنابل بن بعكك، فأبت أن َتنكحه، فقال

فأفتاني بأني قد : ولفظ مسلم. واللفظ للبخاري. أفتاني إذا وضعت أن أنكح: ، وعن سبيعة نفسها أنها سألت النبي صلى اهللا عليه وسلم؟ فقالت) ١٤٨٤( ، ومسلم ) ٥٣١٩( وروى أيضا البخاري 

  . وأمرني بالتزوج إن بدا لي. حللت حين وضعت حملي

  . من حديث أم سلمة السابق)  ٤٩٠٩( هذا اللفظ للبخاري  - ٣

  ).  ١١٢٢/  ٢( مسلم  - ٤

  ". حيض : " وكتب على الهامش من نسخة أخرى". حيضات " " أ " ، وفي "السنن " و " األصل " هذا اللفظ في  - ٥

  ". الزوائد " ، وصححه البوصيري في ) ٢٠٧٧( رواه ابن ماجه . صحيح - ٦

  ). ٤٤) (١٤٨٠(رواه مسلم . صحيح - ٧

  ). ٦٦رقم/ ٢١٢٧(، ومسلم )٣١٣(رواه البخاري . صحيح - ٨

كما هو ثابت في النسخة المصححة المقروءة " ال تختضب: "كذا في األصل، والظاهر أنه تصحيف، والصحيح" وال تخطب: "قوله: ، وجاء على هامش هذه النسخة"وال تخطب": "أ"ووقع في  - ٩

  . ن أبي داود أيضاوفي سن" األصل"وهو الذي في : قلت. على مشايخ
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 َساِئي١("  َوَال َمتَْتِشطْ : "َولِلن(   

َها قَاَلتْ  -١١٠٧ ًرا {: َوَعْن أُم َسَلَمَة َرِضَي اَللُه َعنـْ بـَْعَد َأْن تـُُويفَ أَبُو ، َجَعْلُت َعَلى َعْيِين َصبـْ
َوَال ، َواْنزِِعيِه بِالنـَهارِ ، ِليِه ِإال بِاللْيلِ َفَال َجتْعَ ، ِإنُه َيِشُب اَْلَوْجهَ " �فـََقاَل َرُسوُل اَللِه ، َسَلَمةَ 

  }". بِالسْدرِ : "قَالَ ؟ بَِأي َشْيٍء أَْمَتِشطُ : قـُْلتُ ". فَِإنُه ِخَضابٌ ، َوَال بِاْحلِناءِ ، َمتَْتِشِطي بِالطيبِ 
  .  )٢(َوِإْسَناُدُه َحَسٌن  ، َوالنَساِئي ، َرَواُه أَبُو َداُودَ 

َها َزْوُجَها! يَا َرُسوَل اَللهِ : َأن اِْمَرأًَة قَاَلتْ  {؛ َوَعنـَْها -١١٠٨ َوَقْد ِاْشَتَكْت ، ِإن اِبـَْنِيت َماَت َعنـْ
نَـَها   .  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }". َال : "قَالَ ؟ أَفـََنْكُحُلَها، َعيـْ

ْت َأْن َجتُد َخنَْلَها فـََزَجَرَها َرُجٌل أَْن فََأرَادَ ، طُلَقْت َخاَلِيت  {: قَالَ  �َوَعْن َجاِبٍر  -١١٠٩
  }َأْو تـَْفَعِلي َمْعُروفًا ، فَِإنَك َعَسى َأْن َتَصدِقي، َبْل ُجدي َخنَْلكِ : فـََقالَ  �فَأََتْت اَلنِيب ، َختْرُجَ 

َلُه  )٥(َخرََج ِيف طََلِب أَْعُبٍد   َأن َزْوَجَها {؛ َوَعْن فـَُريـَْعَة بِْنِت َماِلكٍ  -١١١٠ )٤(َرَواُه ُمْسِلٌم  
ُرْك ِيل َمْسَكًنا َميِْلُكُه َوَال ؛ َأْن أَْرِجَع ِإَىل أَْهِلي �َفَسأَْلُت اَلنِيب : قَاَلتْ . فـََقتَـُلوهُ  فَِإن َزْوِجي ملَْ يـَتـْ
ُلَغ اَْلِكَتاُب "  :فـََقالَ ، فـََلما ُكْنُت ِيف َاحلُْْجَرِة نَاَداِين ". نـََعمْ : "فـََقالَ ، نـََفَقةً  اُْمُكِثي ِيف بـَْيِتَك َحىت يـَبـْ
َأْخَرَجُه   }فـََقَضى بِِه بـَْعَد َذِلَك ُعْثَماُن : قَاَلتْ ، فَاْعَتَدْدُت ِفيِه أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا: قَاَلتْ ". َأَجَلهُ 
ُرُهْم  ، َواْبُن ِحبانَ ، والذْهِلي ، َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي ، َواْألَْربـََعةُ ، َأْمحَدُ    .  )٦(َواْحلَاِكُم َوَغيـْ

                                                 
  ). ٦٠٣(، والثانية للنسائي )٢٣٠٢(واألولى رواها أبو داود . وهي زيادات صحيحة - ١

ها أخبرتني أم حكيم بنت أسيد، عن أمها أن زوج: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: ، من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال)٢٠٥ - ٦٠٤(، والنسائي )٢٣٠٥(رواه أبو داود . ضعيف - ٢

ال تكتحل إال من أمر ال بد منه، دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين : توفي وكانت تشتكي عينها، فتكتحل الجالء، فأرسلت موالة لها إلى أم سلمة، فسألتها عن كحل الجالء؟ فقالت

واهللا . من أبيه، والضحاك ومن فوقه مجاهيل، وأيضا فيه نكارة لمخالفته للحديث الصحيح التالي مخرمة لم يسمع. وهذا سند ضعيف: قلت. الحديث... توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرا

  . أعلم

داكن في إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إح: "ثم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ال: كل ذلك يقول. مرتين أو ثالثا: " ، وزادا)١٤٨٨(، ومسلم )٥٣٣٦(رواه البخاري . صحيح - ٣

  ". الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول

  ). ١٤٨٣(رواه مسلم . صحيح - ٤

  . واهللا أعلم. وهو خطأ ناسخ" عبد": "أ"في  - ٥

وقال ). ٢٠٨(والحاكم ، )١٣٣٢و  ١٣٣١(، وابن حبان )٢٠٣١(، وابن ماجه )١٢٠٤(، والترمذي )٦٩٩(، والنسائي )٢٣٠٠(، وأبو داود )٤٢١ - ٤٢٠و  ٣٧٠/ ٦(رواه أحمد . حسن - ٦

  . فمردود عليه كما تجده باألصل) ٣٠٢/ ١٠(وتصحيح الذهلي نقله الحاكم، وأما تضعيف ابن حزم له ". حديث حسن صحيح: "الترمذي
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َوَأَخاُف َأْن ، ِإن َزْوِجي طَلَقِين َثَالثًا! يَا َرُسوَل اَللهِ  {: َوَعْن فَاِطَمَة بِْنِت قـَْيٍس قَاَلتْ  -١١١١
 َلتْ ، فََأَمَرَها: قَالَ ، يـُْقَتَحَم َعَلي١(َرَواُه ُمْسِلٌم    }. فـََتَحو(  .  

َنا ُسنَة نَِبيـَنا {: َوَعْن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص قَالَ  -١١١٢ ُة أُم اَْلَوَلِد ِإَذا تـُُويفَ ، َال تـُْلِبُسوا َعَليـْ ِعد
َها َسيُدَها أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا  َوَأَعلُه ، مُ َوَصحَحُه َاْحلَاكِ ، َواْبُن َماَجهْ ، َوأَبُو َداُودَ ، َرَواُه َأْمحَدُ .   }َعنـْ

اَرُقْطِين بِاِالْنِقطَاِع   ٢(اَلد(  .  

َها قَاَلتْ  -١١١٣ َا َاْألَقْـرَاءُ  {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ َأْخَرَجُه َماِلٌك ِيف .   }اَْألَْطَهاُر ؛ ِإمن
  .  )٣(ِقصٍة ِبَسَنٍد َصِحيٍح  

١١١٤-  ُهَما قَالَ َوَعِن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَلل تـَُها َحْيَضَتاِن ، َطَالُق َاْألََمِة َتْطِليَقَتانِ  {: ُه َعنـْ َوِعد
{    اَرُقْطِين ٤(َرَواُه اَلد(  .  

  .  )٥(َوَأْخَرَجُه َمْرُفوًعا َوَضعَفُه  

، َوَصحَحُه َاْحلَاِكمُ ، ِمْن َحِديِث َعاِئَشةَ : َواْبُن َماَجهْ ، َواَلتـْرِمِذي ، َوَأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ  -١١١٥
  .  )٦(فَاتـَفُقوا َعَلى َضْعِفِه  ، َوَخاَلُفوهُ 

                                                 
  ). ١٤١٨٢(رواه مسلم . صحيح - ١

قبيصة ): "٣٠٩/ ٣" (السنن"وعلته قول الدارقطني في . بن ذؤيب، عن عمرو، بهمن طريق قبيصة ) ٢٠٨(، والحاكم )٢٠٨٣(، وابن ماجه )٢٣٠٨(، وأبو داود )٤٠٣(رواه أحمد . ضعيف - ٢

  . وروي موقوفا وصحح الوقف غير واحد، وأيضا استنكره اإلمام أحمد: قلت". لم يسمع من عمرو

  ). ٥٤/ ٥٧٧ - ٥٧٦/ ٢" (الموطأ"رواه مالك في . صحيح - ٣

  . ن طريق سالم ونافع، عن ابن عمر وصححه، موقوفا م)٣٨/ ٤(رواه الدارقطني . صحيح موقوفا - ٤

حديث عبد اهللا بن عيسى، : "وقال الدارقطني. ، من طريق عمر بن شبيب، عن عبد اهللا بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، مرفوعا)٣٨/ ٤(، والدارقطني )٢٠٧٩(رواه ابن ماجه . منكر - ٥

أن عمر بن شبيب ضعيف : والوجه اآلخر. أن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية: ير ثابت من وجهين، أحدهماعن عطية، عن ابن عمر، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم منكر غ

  ". واهللا أعلم. الحديث ال يحتج بروايته

عن مظاهر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن  من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج،) ٢٥٠(، والحاكم )٢٠٨٠(، وابن ماجه )١١٨٢(، والترمذي )٢١٨٩(رواه أبو داود . ضعيف - ٦

وعدتها : "حدثني مظاهر، حدثني القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم مثله؛ إال أنه قال: قال أبو عاصم" طالق األمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان: "النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

". حديث عائشة حديث غريب؛ ال نعرفه مرفوعا إال من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر ال نعرف له في العلم غير هذا الحديث : "وقال الترمذي ".وهو حديث مجهول: "قال أبو داود". حيضتان

  ". ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا: "بالسند الصحيح، عن أبي عاصم النبيل؛ الضحاك بن مخلد، قال) ٤٠/ ٤(وروى الدارقطني 
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َال حيَِل ِالْمرٍِئ يـُْؤِمُن بِاَللِه َواْليَـْوِم  {: قَالَ  �َعْن اَلنِيب  �َوَعْن ُرَوْيِفِع ْبِن ثَاِبٍت  - ١١١٦
َوَحسَنُه ، َوَصحَحُه اِْبُن ِحبانَ ، َواَلتـْرِمِذي ، َرَجُه أَبُو َداُودَ َأخْ   }. َاْآلِخِر َأْن َيْسِقَي َماَءُه َزرَْع َغْريِِه 

  .  )١(اَْلبَـزاُر  

ُمث تـَْعَتد أَْربـََعَة َأْشُهٍر ، تـََربُص أَْرَبَع ِسِننيَ  -ِيف ِاْمَرأَِة اَْلَمْفُقودِ  { - �َوَعْن ُعَمَر  -١١١٧
  .  )٢(َوالشاِفِعي  ، َأْخَرَجُه َماِلكٌ .   }َوَعْشًرا 

ِاْمَرأَُة اَْلَمْفُقوِد ِاْمَرأَتُُه َحىت  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن اَْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة  - ١١١٨
اَرُقْطِين بِِإْسَناٍد َضِعيٍف    }. يَْأتِيَـَها اَْلبَـَيانُ  ٣(َأْخَرَجُه اَلد(  .  

ِإال َأْن ، َال يَِبيَنت َرُجٌل ِعْنَد ِاْمَرأَةٍ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  � َوَعْن َجاِبرٍ  - ١١١٩
    }. أَْو َذا َحمَْرمٍ ، َيُكوَن نَاِكًحا

  .  )٤(َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم  

ُهَما -١١٢٠ ِإال ، َرُجٌل بِِاْمَرأَةٍ  َال َخيُْلَون  {: قَالَ  �َعْن اَلنِيب ، َوَعِن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٥(َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِي    }. َمَع ِذي َحمَْرمٍ 

َال تُوطَُأ َحاِمٌل َحىت  {: قَاَل ِيف َسَبايَا َأْوطَاسٍ  �َأن اَلنِيب  �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد  -١١٢١
ُر َذاِت َمحٍْل َحىت حتَِيَض َحْيَضًة ، َتَضعَ    .  )٦(َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم  ، َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ   }َوَال َغيـْ

اَرُقْطِين  : َوَلُه َشاِهدٌ  -١١٢٢ اٍس ِيف اَلد٧(َعْن اِْبِن َعب(  .  

                                                 
  ". حديث حسن: "وقال الترمذي). ٤٨٣٠(، وابن حبان )١١٣١(، والترمذي )٢١٥٨(رواه أبو داود . حسن - ١

  . ، من طريق سعيد بن المسيب، عن عمر، به وهو منقطع)٥٢/ ٥٧٥/ ٢" (الموطأ"رواه مالك في . ضعيف - ٢

  . ، بإسناد رجاله ما بين متروك ومجهول)٣١٢٥٥/ ٣(رواه الدارقطني . ضعيف جدا - ٣

  ). ٢١٧١(رواه مسلم . صحيح - ٤

  ". إال ومعها ذو محرم: "إال أنه قال) ١٣٤١(، وهو لمسلم أيضا )٥٢٣٣(رواه البخاري . صحيح - ٥

ه الشواهد حديث ابن عباس من هذ. وهو وٕان كان في سنده شريك، وهو سيء الحفظ، إال أن له شواهد تدل على صحته، وعلى أنه قد حفظه) ٢٩٥(، والحاكم )٢١٥٧(رواه أبو داود . صحيح - ٦

  ". األصل"، وبقية الشواهد مخرجة في )١١١٦(عباس التالي، وحديث رويفع السابق 

  ". نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض: "ولفظه. بسند حسن) ٣٥٧(صحيح بشواهده ورواه الدارقطني  - ٧
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ُمتـَفٌق   }. َولِْلَعاِهِر َاحلََْجرُ ، اَْلَوَلُد لِْلِفرَاشِ  {: قَالَ  �َعْن اَلنِيب  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١١٢٣
  .  )١(َلْيِه ِمْن َحِديِثِه  عَ 

  .  )٢(َوِمْن َحِديِث َعاِئَشَة ِيف ِقصٍة   -١١٢٤

  .  )٣(ِعْنَد النَساِئي  ، َوَعْن اِْبِن َمْسُعودٍ  -١١٢٥

  .  )٤(ِعْنَد َأِيب َداُوَد  . َوَعْن ُعْثَمانَ  -١١٢٦

  اَلرَضاِع بَاُب   

  

َها قَاَلتْ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه عَ  -١١٢٧ . َال ُحتَرُم اَْلَمصُة َواْلَمصَتانِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : نـْ
  .  )٥(.  َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ   }

َها قَاَلتْ  -١١٢٨ َا اَلرَضاَعُة ِمْن ، اُْنظُْرَن َمْن ِإْخَواُنُكن  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعنـْ فَِإمن
  .  )٦(ٌق َعَلْيِه  ُمتـفَ   }. اَْلَمَجاَعةِ 

َها قَاَلتْ  -١١٢٩ ِإن َساِلًما َمْوَىل ! يَا َرُسوَل اَللهِ : فـََقاَلتْ . َجاَءْت َسْهَلُة بِْنُت ُسَهْيلٍ  {: َوَعنـْ
ُلُغ اَلرَجالُ ، َأِيب ُحَذيـَْفَة َمَعَنا ِيف بـَْيِتَنا َرَواُه ُمْسِلٌم    }". َحتُْرِمي َعَلْيهِ . أَْرِضِعيهِ : "قَالَ . َوَقْد بـََلَغ َما يـَبـْ

)٧(  .  

                                                 
  ). ١٤٥٨(مسلم ، و )٦٨١٨(رواه البخاري . صحيح - ١

  ). ١٤٥٧(، ومسلم )٦٨١٧(رواه البخاري . صحيح - ٢

  ). ٦٨١(رواه النسائي . صحيح - ٣

  . وفي سنده رباح الكوفي وهو مجهول، وفي حديثه قصة طويلة) ٢٢٧٥(رواه أبو داود . ضعيف - ٤

  ". ال: "بزيادة". وال المصتان": "أ"، ووقع في )١٤٥٠(رواه مسلم . صحيح - ٥

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في : من طريق مسروق، عن عائشة، قالت) ١٤٥٥(، ومسلم )٢٦٤٧(رواه البخاري  .صحيح - ٦

  . واللفظ للبخاري. الحديث" …انظرن! يا عائشة: "أخي من الرضاعة قال: يا عائشة من هذا؟ قلت: في وجهه، فقال

  ). ٢٧) (١٤٥٣(رواه مسلم . حصحي - ٧
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َها -١١٣٠ َها بـَْعَد َاحلَِْجابِ  -َأَخا َأِيب اْلُقَعْيسِ -َأْن أَفْـَلَح  {: َوَعنـْ : قَاَلتْ . َجاَء َيْسَتْأِذُن َعَليـْ
. َأْن آَذَن َلُه َعَلي فََأَمَرِين ، َأْخبَـْرتُُه بِاَلِذي َصنَـْعتُ  �فـََلما َجاَء َرُسوُل اَللِه ، فَأَبـَْيُت َأْن آَذَن َلهُ 

  .  )١(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }". ِإنُه َعمكِ : "َوقَالَ 

َها قَاَلتْ  -١١٣١ ُمث ، َعْشُر َرَضَعاٍت َمْعُلوَماٍت ُحيَرْمنَ : َكاَن ِفيَما أُْنزُِل ِيف اَْلُقْرآنِ   {: َوَعنـْ
َرَواُه ُمْسِلٌم  .   }ِفيَما يـُْقَرُأ ِمَن اَْلُقْرآِن  )٢(َوِهَي   �ِه فـَتُـُويفَ َرُسوُل اَلل ، ُنِسْخَن ِخبَْمٍس َمْعُلوَماتٍ 

)٣(  .  

  

ُهَما  -١١٣٢ ِإنـَها : "فـََقالَ . أُرِيُد َعَلى اِبـَْنِة َمحَْزةَ  �َأن اَلنِيب  {َوَعِن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
ُمتـَفٌق . َما َحيُْرُم ِمْن اَلنَسبِ  )٥(َوَحيُْرُم ِمْن اَلرَضاَعِة   )٤(   }اَلرَضاَعِة  ِإنـَها اِبـَْنُة َأِخي ِمنْ ؛ َال حتَِل ِيل 

   )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيِه  

َها قَاَلتْ  -١١٣٣ َال ُحيَرُم ِمْن اَلرَضاَعِة  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْن أُم َسَلَمَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٧(َوَصحَحُه ُهَو َواْحلَاِكُم  ، َرَواُه اَلتـْرِمِذي   }. وََكاَن قـَْبَل اَْلِفطَامِ ، ْمَعاءَ ِإال َما فـََتَق َاْألَ 

ُهَما قَالَ  -١١٣٤ اَرُقْطِين   }َال َرَضاَع ِإال ِيف َاحلَْْوَلْنيِ  {: َوَعِن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ َرَواُه اَلد
  .  )١(َوَرجَحا اَْلَمْوُقوَف  ، ْرُفوًعا َوَمْوُقوفًاَواْبُن َعِدي مَ 

                                                 
  . وفي سياقه من الحافظ نوع تصرف) ١٤٤٥(وأطرافه، ومسلم ) ٢٦٤٤(رواه البخاري . صحيح - ١

  ". هن: "، وفي مسلم"األصلين"كذا  - ٢

ليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنا معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه صلى اهللا ع): "١٠٨٢(وقال النووي ). ١٤٥٢(رواه مسلم . صحيح - ٣

  . وال مناص من قبول مثل هذا التأويل، وٕان كان فيه ُبْعد كما ال يخفى: قلت". قرآنا متلوا؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا ال يتلى

  ". الصحيحين"وهو الموافق أيضا لما في " األصل"في الموضعين، والذي أثبته من " عالرضا: "بلفظ" أ"في  - ٤

  ". الصحيحين"وهو الموافق أيضا لما في " األصل"في الموضعين، والذي أثبته من " الرضاع: "بلفظ" أ"في  - ٥

  ). ١٤٤٦(، ومسلم )٢٦٤٥(رواه البخاري . صحيح - ٦

هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم وغيرهم؛ : "وقال" األمعاء: "بعد قوله" في الثدي"ه وعند) ١١٥٢(رواه التـرمذي . صحيح - ٧

  ". وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه ال يحرم شيئا. وغيرهم؛ أن الرضاعة ال تحرم إال ما كان دون الحولين
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، َال َرَضاَع ِإال َما أَْنَشَز اَْلَعْظمَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعِن اِْبِن َمْسُعوٍد  -١١٣٥
  .  )٢(َرَواُه أَبُو َداُوَد    }. َوأَنـَْبَت اَللْحمَ 

. َفَجاَءْت ِاْمَرأَةٌ ، أَنُه تـََزوَج أُم َحيَْىي بِْنَت َأِيب ِإَهابٍ  {؛ اِرثِ َوَعْن ُعْقَبَة ْبِن َاحلَْ  -١١٣٦
َوَنَكَحْت . فـََفاَرقـََها ُعْقَبةُ " ؟ َكْيَف َوَقْد ِقيلَ : "فـََقالَ  �َفَسَأَل اَلنِيب ، َقْد أَْرَضْعُتُكَما: فـََقاَلتْ 

َرهُ    .  )٣(َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِي    }. َزْوًجا َغيـْ

١١٣٧-  ْهِميِه  {: قَالَ  �َوَعْن زِيَاِد اَلسَأْن ُتْستَـْرَضَع اَحلَْْمَقى �نـََهى َرُسوُل اَلل .{  
  .  )٤(َولَْيَسْت لِزِيَاٍد ُصْحَبٌة  ، َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد َوُهَو ُمْرَسلٌ 

  بَاُب اَلنـَفَقاِت   

  

 - ِاْمَرأَُة َأِيب ُسْفَيانَ -َدَخَلْت ِهْنُد بِْنُت ُعْتَبَة  {: َها قَاَلتْ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنْـ  -١١٣٨
ِإن أَبَا ُسْفَياَن َرُجٌل َشِحيٌح َال يـُْعِطيِين ِمْن اَلنـَفَقِة َما ! يَا َرُسوَل اَللهِ : فـََقاَلتْ .  �َعَلى َرُسوِل اَللِه 

 َما َأخَ ، َيْكِفيِين َوَيْكِفي َبِين ِيف َذِلَك ِمْن ُجَناحٍ فـََهْل َعِل◌َ ، ْذُت ِمْن َمالِِه ِبَغْريِ ِعْلِمهِ ِإال فـََقالَ ؟ ي :
  .  )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }". َوَيْكِفي بَِنيكِ ، ُخِذي ِمْن َمالِِه بِاْلَمْعُروِف َما َيْكِفيكِ "

  

                                                                                                                                                                  
. ، من طريق الهيثم بن جميل، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعا، به)٧٥٦٢" (الكامل"، وابن عدي في )٤٧٤٠(واه الدارقطني والمرفوع ر . صحيح موقوفا - ١

ن ابن عيينة مسندا، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم وهذا يعرف بالهيثم بن جميل، ع: "وقال ابن عدي". لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ: "وقال الدارقطني

  . ورجح الموقوف أيضا البيهقي، وعبد الحق، وابن عبد الهادي، والزيلعي: قلت". هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنه ال يتعمد الكذب: بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال

  . بسند فيه ثالثة مجاهيل) ٢٠٦٠(داود  رواه أبو. ضعيف - ٢

  ). ٨٨(رواه البخاري . صحيح - ٣

  . وفي سنده مجهول فضال عن كونه مرسال) ٢٠٧" (المراسيل"رواه أبو داود في . ضعيف - ٤

  . واللفظ لمسلم) ١٧١٤(، ومسلم )٥٣٦٤(رواه البخاري . صحيح - ٥



 بـُُلوُغ اَْلَمَراِم ِمْن َأِدلِة َاْألَْحَكاِم 

 246 

قَاِئٌم َخيُْطُب  �فَِإَذا َرُسوُل اَللِه ، َقِدْمَنا اَْلَمِديَنةَ  {: َوَعْن طَارِِق اْلُمَحاِرِيب قَالَ  -١١٣٩
  }". ُمث أَْدنَاَك أَْدنَاكَ ، َوُأْخَتَك َوَأَخاكَ ، أُمَك َوأَبَاكَ : َواْبَدْأ ِمبَْن تـَُعولُ ، َيُد اَْلُمْعِطي اَْلُعْلَيا: "َويـَُقولُ 

 َساِئيانَ ، َرَواُه النَحُه اِْبُن ِحبَوَصح ، اَرُقْطِين ١(  َواَلد(  .  

  

َوَال ، لِْلَمْمُلوِك َطَعاُمُه وَِكْسَوتُهُ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -١١٤٠
  .  )٢(َرَواُه ُمْسِلٌم    }. ُيَكلُف ِمْن اَْلَعَمِل ِإال َما ُيِطيقُ 

١١٤١-  هِ : قـُْلتُ  {: أَبِيِه قَالَ  َعنْ ، َوَعْن َحِكيِم ْبِن ُمَعاِويََة اَْلُقَشْريِييَا َرُسوَل اَلل ! َما َحق
َوَال ، َوَال َتْضِرِب اَْلَوْجهَ ، َوَتْكُسَوَها ِإَذا اِْكَتَسْيتَ ، َأْن ُتْطِعَمَها ِإَذا َطِعْمتَ : "قَالَ ؟ َزْوَجِة َأَحِدنَا َعَلْيهِ 

  .  )٣(.  اءِ وتـََقدَم ِيف ِعْشَرِة اَلنسَ . َاحلَِْديثُ   }]". …تـَُقبحْ 

قَاَل ِيف ذِْكِر  -ِيف َحِديِث َاحلَْج ِبُطولِهِ - �َعْن اَلنِيب  �َوَعْن َجاِبر ْبِن َعْبِد اَللِه  -١١٤٢
  .  )٤(َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم    }. َوَهلُن َعَلْيُكْم رِْزقـُُهن وَِكْسَوتـُُهن بِاْلَمْعُروفِ  {: اَلنَساءِ 

                                                 
عن طارق المحاربي : وقد بينت رواية الدارقطني هذا االختصار، ففيها: قلت. مختصر: وقال النسائي) ٤٥٨٦ - ٤٤/ ٣(والدارقطني ،)٨١٠(، وابن حبان )٦١/ ٥(رواه النسائي . صحيح.  - ١

ال إله إال اهللا : قولوا! يا أيها الناس: فمر وعليه حلة حمراء، وهو ينادي بأعلى صوته. أبيعها: رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرتين؛ مرة بسوق ذي المجاز وأنا في تباعة لي هكذا قال: قال

: من هذا التي يتبعه يرميه؟ قالوا: قلت. هذا غالم بني عبد المطلب: من هذا؟ فقالوا: قلت. ال تطيعوه فإنه كذاب! يا أيها الناس: تفلحوا، ورجل يتبعه بالحجارة وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه، وهو يقول

َفَبْيَنا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه : قال. ا ظهر اإلسالم، وقدم المدينة أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة ، حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ظعينة لنافلم. هذا عمه عبد العزى وهو أبو لهب

بكذا وكذا صاعا من : ؟ قلنا"بكم: "قال. نعم: ؟ قلنا"تبيعوني جملكم: " قال. ل أحمرومعنا جم: قال. من الربذة وجنوب الربذة: ؟ قلنا"من أين أقبل القوم: "فقال. ثوبان أبيضان، فسلم، فرددنا عليه

ت وجه فقد رأي، ال تالوموا: فقالت الظعينة. أعطيتم جملكم من ال تعرفونه: وقلنا. ثم أخذ برأس الجمل، حتى دخل المدينة فتوارى عنا، فتالومنا بيننا". قد أخذته"فما استوضعنا شيئا، وقال : قال. تمر

أنا رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليكم، وٕانه أمركم أن تأكلوا . السالم عليكم: فقال. رجل ما كان ليحقركم، ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه، فلما كان العشاء أتانا رجل

نا حتى استوفينا، فلما كان من الغد دخلنا المدينة، فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم على المنبر، يخطب الناس، فأكلنا حتى شبعنا، واكتل: قال. من هذا حتى تشبعوا، وتكتالوا حتى تستوفوا

أال ال يجني : "فقال. يه حتى رأينا بياض إبطيههؤالء بنو ثعلبة ابن يربوع الذين قتلوا فالنا في الجاهلية، فخذ لنا بثأرنا، فرفع يد! يا رسول اهللا: فقام رجل من األنصار فقال: وزاد. فذكره… :وهو يقول

  ". والد على ولده

يشير بذلك إلى أنه متكلم فيه " وفيه محمد بن عجالن): "٤٣" (التلخيص"وأما قول الحافظ في . ورجاله كلهم ثقات إال العجالن مولى فاطمة فإنه حسن الحديث) ١٦٦٢(رواه مسلم . حسن -  ٢

فإن كلفتموهم فأعينوهم، وال تعذبوا عباد اهللا، : "وزاد) ١٢٠٥(لكن رواه ابن حبان من طريقه . هو وهم من الحافظ رحمه اهللا، إذ ليس في سند مسلم محمد بن عجالنوخاصة في أحاديث أبي هريرة، ف

  ". باألصل"وٕاسنادها حسن، خاصة ولها شاهد، وهو مخرج : قلت". خلقا أمثالكم

  ). ١٠١٨(تقدم برقم  - ٣

  ). ٧٤٢(تقدم برقم  - ٤
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ُهَما قَالَ  َوَعْن َعْبدِ  -١١٤٣ َكَفى بِاْلَمْرِء   { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : اَللِه ْبِن َعْمرٍو َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )١(.  َرَواُه النَساِئي   }. ِإْمثًا َأْن ُيَضيَع َمْن يـَُقوتُ 

  

  .  )٢("  َأْن َحيِْبَس َعمْن َميِْلُك ُقوتَهُ : "َوُهَو ِعْنَد ُمْسِلٍم بَِلْفظِ 

َها، يـَْرفـَُعهُ -َوَعْن َجاِبٍر  -١١٤٤ َأْخَرَجُه   }َال نـََفَقَة َهلَا  {: قَالَ  -ِيف َاْحلَاِمِل اَْلُمتَـَوىف َعنـْ
 َهِقي   .  )٣(اَْلَمْحُفوُظ َوقْـُفُه  : َلِكْن قَالَ ، َورَِجالُُه ثَِقاتٌ ، اَْلبَـيـْ

  .  )٤(َرَواُه ُمْسِلٌم  . بِْنِت قـَْيٍس َكَما تـََقدمَ َوثـََبَت نـَْفُي اَلنـَفَقِة ِيف َحِديِث فَاِطَمَة  -١١٤٥

ٌر ِمْن اَْلَيِد اَلسْفَلى { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١١٤٦ ، اَْلَيِد اَْلُعْلَيا َخيـْ
اَرُقْطِين   }. لْقِين َأْو طَ ، َأْطِعْمِين : تـَُقوُل اَْلَمْرأَةُ . َويـَْبَدُأ َأَحدُُكْم ِمبَْن يـَُعولُ  َوِإْسَناُدُه َحَسٌن  ، َرَواُه اَلد

)٥(   

  

يـَُفرُق  {: قَالَ  -ِيف اَلرُجِل َال جيَُِد َما يـُْنِفُق َعَلى َأْهِلهِ -َوَعْن َسِعيِد ْبِن اَْلُمَسيِب  -١١٤٧
نَـُهَما  فـَُقْلُت ِلَسِعيِد  {: قَالَ . َعْنهُ ، َأِيب اَلزنَادِ  َعنْ ، َعْن ُسْفَيانَ : َأْخَرَجُه َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ .   }بـَيـْ

  .  )١(َوَهَذا ُمْرَسٌل َقِوَي  .   }ُسنٌة : فـََقالَ ؟ ُسنةٌ : ْبِن اَْلُمَسيبِ 

                                                 
وفي رواية النسائي . من طريق أبي إسحاق، عن وهب بن جابر، عن عبد اهللا بن عمرو، به) ١٦٩٢(، وأيضا أبو داود )٢٩٥و  ٢٩٤" (عشرة النساء"رواه النسائي في . ضعيف بهذا اللفظ -  ١

، وأما الذهبي فنقل تجهيل ابن المديني له، )٤٨٩/ ٥" (الثقات"ل، وأبى ابن حبان إال أن يدخله في مجهو : ووهب هذا ليس له راو غير أبي إسحاق وقال النسائي: قلت". يقوت: "بدل" يعول: "األولى

  ". ال يكاد يعرف). "٣٥٠/ ٤" (الميزان"ثم قال في 

قال رسول : قال. فانطلق فأعطهم: قال. ال: ق قوتهم؟ قالأعطيت الرقي: فقال. كنا جلوسا مع عبد اهللا بن عمرو، إذ جاءه قهرمان له، فدخل: من طريق خيثمة قال) ٩٩٦(رواه مسلم . صحيح - ٢

  . هذا هو أصل الحديث، فمخالفة وهب لمثل خيثمة غير مقبولة، واهللا أعلم: قلت. الحديث..." كفى بالمرء إثما: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه: قلت. جابر مرفوعا، بهمن طريق حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن ) ٤٣١/ ٧(رواه البيهقي . ضعيف - ٣

  ). ١٠٠٤(وتقدم برقم ". ليس لك عليه نفقة: "وفيه) ١٤٨٠(رواه مسلم . صحيح - ٤

ونعم هذا إسناد حسن كما قال ". تكلنا إلى من: أطعمني واستعملني، ويقول ولده: ويقول عبده: "من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وزاد) ٣٩٧٩١(رواه الدارقطني  - ٥

: سمعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: قالوا"ففيه ) ٥٣٥٥(موقوف على أبي هريرة رضي اهللا عنه، ورفعه خطأ كما بينْت ذلك رواية البخاري ..." تقول المرأة: "الحافظ، ولكن قوله

  ". ال حجة فيه ألن في حفظ عاصم شيئا): "٥٠١/ ٩(على رواية الدارقطني وجعل هذه الزيادة مرفوعة قال  -رحمه اهللا- بل قال الحافظ نفسه". هذا من كيس أبي هريرة. ال
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َأْن : أَنُه َكَتَب ِإَىل أَُمَراِء َاْألَْجَناِد ِيف رَِجاٍل َغابُوا َعْن ِنَسائِِهمْ  { �َوَعْن ُعَمَر  -١١٤٨
ُمث . َأْخَرَجُه اَلشاِفِعي .   }فَِإْن طَلُقوا بـََعثُوا بِنَـَفَقِة َما َحَبُسوا ، ُخُذوُهْم بَِأن يـُْنِفُقوا أَْو ُيطَلُقوايَأْ 

َهِقّي بِِإْسَناِد َحَسٌن   اَْلبَـيـْ
)٢(  .  

ِعْنِدي ! يَا َرُسوَل اَللهِ : لَ فـََقا �َجاَء َرُجٌل ِإَىل اَلنِيب  {: قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -١١٤٩
ِعْنِدي : قَالَ ". أَْنِفْقُه َعَلى َوَلِدكَ : "قَالَ ؟ ِعْنِدي آَخرُ : قَالَ ". أَْنِفْقُه َعَلى نـَْفِسكَ : "قَالَ ؟ ِديَنارٌ 
اَل ِعْنِدي قَ ". أَْنِفُقُه َعَلى َخاِدِمكَ : "قَالَ ، ِعْنِدي آَخرُ : قَالَ ". أَْنِفْقُه َعَلى َأْهِلكَ : "قَالَ ؟ آَخرُ 
َوَأْخَرَجُه النَساِئي َواْحلَاِكُم ، َوأَبُو َداُودَ ، َأْخَرَجُه اَلشاِفِعي َواللْفُظ َلهُ   }". أَْنَت َأْعَلمَ : "قَالَ ، آَخرُ 

  .  )٤(اَلزْوَجِة َعَلى اَْلَوَلِد  .  )٣(بِتَـْقِدِمي  

  

ِه قَالَ ، َعْن أَبِيهِ ، َوَعْن بـَْهِز ْبِن َحِكيمٍ  -١١٥٠ هِ : قـُْلتُ  {: َعْن َجديَا َرُسوَل اَلل ! ؟ َمْن أَبـَر
: قَالَ ؟ ُمث ِمنْ : قـُْلتُ ". أُمكَ : "قَالَ ؟ "ُمث ِمْن : قـُْلتُ ". أُمكَ : "قَالَ ؟ ُمث ِمنْ : قـُْلتُ ". أُمكَ : "قَالَ 

  .  )٥(َواَلتـْرِمِذي َوُحسَنُه  ، اُودَ َأْخَرَجُه أَبُو دَ   }". ُمث َاْألَقْـَرَب فَاْألَقْـَربَ ، أَبَاكَ "

  َاحلََْضانَِة بَاُب   

  

ُهَما -١١٥١ ِإن اِْبِين ! يَا َرُسوَل اَللهِ  {: َأن ِاْمَرأًَة قَاَلتْ ؛ َعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َعْمِرٍو َرِضَي اَللُه َعنـْ
َوأَرَاَد َأْن يـَْنَتزَِعُه ، َوِإن أَبَاُه طَلَقِين ، َوِحْجرِي َلُه ِحَواءً ، َوَثْدِيي َلُه ِسَقاءً ، َهَذا َكاَن َبْطِين َلُه ِوَعاءً 

                                                                                                                                                                  
  ). ٢٠٢٢رقم /٥٥/ ٢(رواه سعيد بن منصور . ضعيف؛ إلرساله، وٕان كان رجاله ثقات - ١

هو الزنجي، : ومسلم بن خالد: م بن خالد عن عبيد اهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، به، قلتأخبرنا مسل) ٤٦٩/ ٧(، ومن طريقه البيهقي )٢١٣رقم / ٦٥/ ٢(رواه الشافعي  - ٢

  . وهو كثير األوهام

  . فتدبر" بتقديم: "هكذا هنا في األصل، وفي النسخة الصحيحة المقروءة على مشايخ بلفظ الحديث: وجاء في الهامش" بتقدم": "أ"في  - ٣

هذا " تنبيه. "من طريق محمد بن عجالن، عن المقبري، عن أبي هريرة، به) ٤١٥/ ١(، والحاكم )٦٢/ ٥(، والنسائي )١٦٩١(، وأبو داود )٢٠٩رقم / ٦٤ - ٦٣/ ٢(عي رواه الشاف. حسن - ٤

أنفق علي أو : يقول خادمك. أنفق علي أو طلقني: ني، تقول زوجتكأنفق علي إلى من تكل: يقول ولدك: إذا حدث بهذا الحديث: ثم يقول أبو هريرة: قال المقبري: وزاد وحده أيضا. لفظ الشافعي

  . يم الولد على الزوجةوأما قول الحافظ في رواية النسائي والحاكم بتقديم الزوجة وعلى الولد فليس كذلك وٕانما هذا للنسائي فقط، وأما الحاكم فهو كغيره بتقد. بعني

  ". حديث حسن: "، وقال الثاني)١٨٩٧(، والترمذي، )٥١٣٩(رواه أبو داود . حسن - ٥
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 ِه . ِمينبِهِ " �فـََقاَل َهلَا َرُسوُل اَلل َوأَبُو َداُودَ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }". َما ملَْ تـَْنِكِحي، أَْنِت َأَحق ،
  .  )١(َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم  

  

ِإن َزْوِجي يُرِيُد َأْن َيْذَهَب ! يَا َرُسوَل اَللهِ  {: َأن ِاْمَرأًَة قَاَلتْ  �ُهَريـَْرَة  َوَعْن َأِيب  -١١٥٢
َهَذا ! يَا ُغَالمُ " �فـََقاَل اَلنِيب ، َفَجاَء َزْوُجَها )٢(َوَسَقاِين ِمْن بِْئِر َأِيب ِعَنَبَة  ، َوَقْد نـََفَعِين ، بِاْبِين 

، َرَواُه َأْمحَدُ   }. فَاْنطََلَقْت بِهِ ، فََأَخَذ بَِيِد أُمهِ " َفُخْذ بَِيِد أَيـُهَما ِشْئتَ ، مكَ أُ  )٣(أَبُوَك َوَهِذِه  
   )٤(َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي  ، َواْألَْربـََعةُ 

َاْألُم  �َد اَلنِيب فَأَقْـعَ . َوأََبِت ِاْمَرأَتُُه َأْن ُتْسِلمَ ، أَنُه َأْسَلمَ  {؛ َوَعْن رَاِفِع ْبِن ِسَنانٍ  -١١٥٣
نَـُهَما، َواْألََب نَاِحَيةً ، نَاِحَيةً  ، َفَماَل ِإَىل أَبِيهِ ". اَللُهم ِاْهِدهِ : "فـََقالَ ، َفَماَل ِإَىل أُمهِ . َوأَقْـَعَد اَلصِيب بـَيـْ
  .  )٥(َواْحلَاِكُم  ، َساِئي َوالن ، َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ   }. فََأَخَذهُ 

  

ُهَما -١١٥٤ ، َقَضى ِيف اِبـَْنِة َمحَْزَة ِخلَالَِتَها �َأن اَلنِيب  {؛ َوَعْن اَْلبَـَراِء ْبِن َعاِزِب َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٦(َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِي    }. َاْخلَاَلُة ِمبَْنزَِلِة َاْألُم : َوقَالَ 

                                                 
وحسبه التحسين للكالم : قلت". هذا حديث صحيح اإلسناد: "وقال الحاكم. ، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده)٢٠٧(، والحاكم )٢٢٧٦(، وأبو داود )٢٨٢(رواه أحمد . حسن - ١

  . المعروف في هذا السند

  ". عتبة"إلى " أ"تحرف في  - ٢

  ". وهذا: "إلى" أ" تحرف في - ٣

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم خير غالما بين أبيه : ولفظ الترمذي). ٢٣٥١(، وابن ماجه )١٣٥٧(، والترمذي )١٨٦ - ٦٨٥(، والنسائي )٢٢٧٧(، وأبو داود )٢٤٦(رواه أحمد . صحيح - ٤

بينما أنا : قال أبو ميمونة: وفي الحديث قصة عند أبي داود". حديث حسن صحيح: "وقال الترمذي". اختر: "أحمدوزاد " يا غالم هذا أبوك، وهذه أمك: "ولفظ ابن ماجه وأحمد، مثله، وزادا. وأمه

استهما عليه، ورطن لها : ةورطنت له بالفارسية، زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو هرير ! يا أبا هريرة: جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها، فادعياه، وقد طلقها زوجها، فقالت

… يا رسول اهللا: اللهم إني ال أقول هذا إال أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت: من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: بذلك، فجاء زوجها، فقال

  . تخيير الغالم: بلق". استهما عليه: "وفيه من قوله صلى اهللا عليه وسلم. الحديث

  ". حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه: "وقال الحاكم). ٢١٣ - ٢٠٦(، والحاكم )٦٨٥(، والنسائي )٢٢٤٤(رواه أبو داود . صحيح - ٥

  ). ٢٦٩٩(وهو قطعة من حديث رواه البخاري . صحيح - ٦
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   }فَِإن َاْخلَالََة َواِلَدٌة ، َواْجلَارِيَُة ِعْنَد َخالَِتَها {: ي فـََقالَ ِمْن َحِديِث َعلَ : َوَأْخَرَجُه َأْمحَدُ  -١١٥٥
)١(   

، ِإَذا أََتى َأَحدَُكْم َخاِدُمُه ِبَطَعاِمهِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١١٥٦
  .  )٢(َواللْفُظ لِْلُبَخارِي  ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }َأْو لُْقَمتَـْنيِ فـَْليُـَناِوْلُه لُْقَمًة ، فَِإْن ملَْ ُجيِْلْسُه َمَعهُ 

ُهَما -١١٥٧ َبْت ِاْمَرأٌَة ِيف ِهرٍة  {: قَالَ  �َعْن اَلنِيب ؛ َوَعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ ُعذ
َها َحىت َماَتتْ  َها َال ِهيَ ، َفَدَخْلِت اَلناَر ِفيَها، َسَجَنتـْ َها ِإْذ ِهَي َحَبَستـْ َها َوَسَقتـْ َوَال ِهَي ، َأْطَعَمتـْ

َها   .  )٣(ُمتـَفٌق َعلَْيِه    }تَْأُكُل ِمْن َخَشاِش َاْألَْرِض ، تـَرََكتـْ

    

                                                 
  ). ٧٧٠(رواه أحمد . صحيح - ١

: ولمسلم" فإنه ولي حره وعالجه: "وزاد البخاري". لقمة أو لقمتين: "وهي أيضا للبخاري، وفسرها أحد رواة مسلم بـ) ُأكلة أو ُأكلتين: (ولمسلم، )١٦٦٣(، ومسلم )٥٤٦٠(رواه البخاري . صحيح - ٢

  ". حره ودخانه"

  ). ٢٢٤٢(، ومسلم )٣٤٨٢(رواه البخاري . صحيح - ٣
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  ِكَتاُب اَْلِجَنايَاِت 

  َأَحاِديٌث ِفي اَْلِجَنايَاِت 

  

َيْشَهُد ؛ َال حيَِل َدُم ِاْمرٍِئ ُمْسِلمٍ  { � قَاَل َرُسوُل اَللهِ : قَالَ  �َعْن اِْبِن َمْسُعوٍد  -١١٥٨
َوالتارُِك ، َوالنـْفُس بِالنـْفسِ ، اَلثـيُب اَلزاِين : ِإال بِِإْحَدى َثَالثٍ ، َوَأين َرُسوُل اَللهِ ، َأْن َال إَِلَه ِإال اَللهُ 

  .  )١(ِه  ُمتـَفٌق َعَليْ   }اَْلُمَفارُِق لِْلَجَماَعِة ؛ ِلِديِنهِ 

َها -١١٥٩ َال حيَِل قـَْتُل ُمْسِلٍم ِإال ِيف  {: قَالَ  �َعْن َرُسوِل اَللِه ، َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
ًدا فـَيُـْقَتلُ ، زَاٍن ُحمَْصٌن فـَيُـْرَجمُ : ِإْحَدى َثَالِث ِخَصالٍ  ْن َوَرُجٌل َخيْرُُج مِ ، َوَرُجٌل يـَْقُتُل ُمْسِلًما ُمتَـَعم

ْسَالِم فـَُيَحاِرُب اَللَه َوَرُسوَلهُ  ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }. َأْو يـُنـَْفى ِمْن َاْألَْرِض ، َأْو ُيْصَلبُ ، فـَيُـْقَتلُ ، َاْإلِ
 َوالن َحُه َاْحلَاِكُم  ، َساِئي٢(َوَصح(  .  

َأوُل َما يـُْقَضى بـَْنيَ  { �ِه قَاَل َرُسوُل اَلل : قَالَ  �َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َمْسُعوٍد  -١١٦٠
َماِء  اِس يـَْوَم اَْلِقَياَمِة ِيف اَلدَفٌق َعَلْيِه    }. اَلن٣(ُمتـ(  .  

َوَمْن َجدََع َعْبَدُه ، َمْن قـََتَل َعْبَدُه قـَتَـْلَناهُ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َمسُرََة  -١١٦١
َوَقْد ، َوُهَو ِمْن رَِوايَِة َاحلََْسِن اَْلَبْصرِي َعْن َمسَُرةَ ، َوَحسَنُه اَلتـْرِمِذي ، َواْألَْربـََعةُ ، دُ َرَواُه َأمحَْ   }َجَدْعَناُه 

  .  )٤(اُْخُتِلَف ِيف َمسَاِعِه ِمْنُه  

  

                                                 
  ). ١٦٧٦(، ومسلم )٦٨٧٨(رواه البخاري . صحيح - ١

  ). ٣٦٧/ ٤(، والحاكم )٧/٩١(، والنسائي )٤٣٥٣(و داود رواه أب. صحيح - ٢

  ". يوم القيامة: "واللفظ لمسلم، إذ البخاري ليس عنده اللفظ) ١٦٧٨(، ومسلم )٦٥٣٣(رواه البخاري . صحيح - ٣

وليس األمر هنا . من طريق الحسن، عن سُمرة، به) ٢٦٦٣(جه ، وابن ما)١٤١٤(، والترمذي )٨١(، والنسائي )٤٥١٥(، وأبو داود ) ١٩و  ١٨و  ١٢و  ١١و  ٥٠(رواه أحمد . ضعيف - ٤

في رواية اإلمام أحمد ": فائدة. "السماع، وهو ما ال يوجد هناإثباَت أَسِمَع الحسن من سُمرة أم ال؟ فهو ال شك قد ثبت سماعه منه، ولكنه رحمه اهللا كان يدلس، فال يقبل من حديثه إال ما صرح فيه ب

  . ح التصريح بأن الحسن لم يسمع هذا الحديث من سمرةباإلسناد الصحي) ٥٠(
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َناُه  {: َساِئي َوالن ، َوِيف رَِوايٍَة ِألَِيب َداُودَ  حَح َاْحلَاِكُم َهِذِه َوصَ .   }َوَمْن َخَصى َعْبُدُه َخَصيـْ
  .  )١(اَلزيَاَدَة  

َال يـَُقاُد اَْلَواِلُد  {: يـَُقولُ  �مسَِْعُت َرُسوَل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن ُعَمَر ْبِن َاخلَْطاِب  -١١٦٢
َهِقي َوَصحَحُه اِْبُن َاْجلَاُرو ، َواْبُن َماَجهْ ، َواَلتـْرِمِذي ، َرَواُه َأْمحَدُ   }بِاْلَوَلِد  ِإنُه : َوقَاَل اَلتـْرِمِذي ، ِد َواْلبَـيـْ

  .  )٢(ُمْضَطِرٌب  

َفَة قَالَ  - ١١٦٣ ُهَما {: َوَعْن َأِيب ُجَحيـْ َهْل ِعْندَُكْم َشْيٌء ِمْن : قـُْلُت َلَعِلي َرِضَي اَللُه َعنـْ
َر اَْلُقْرآنِ  ، ِإال فـَْهٌم يـُْعِطيِه اَللُه َرُجًال ِيف اَْلُقْرآنِ ، َوبـََرَأ اَلنْسَمةَ  َال َواَلِذي فـََلَق َاْحلَبةَ : قَالَ ؟ اَْلَوْحِي َغيـْ

َوَال يـُْقَتُل ، َوِفَكاُك َاْألَِسريِ ، اَْلَعْقلُ : "قَالَ ؟ َوَما ِيف َهِذِه اَلصِحيَفةِ : قـُْلتُ . َوَما ِيف َهِذِه اَلصِحيَفةِ 
   )٣(ي  َرَواُه اَْلُبَخارِ .   }ُمْسـِلٌم ِبَكاِفٍر 

اَْلُمْؤِمُنوَن  {: ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن َعِلي َوقَاَل ِفيهِ : َساِئي َوالن ، َوأَبُو َداُودَ ، َوَأْخَرَجُه َأْمحَدُ  -١١٦٤
َوَال ، ِبَكاِفرٍ  َوَال يـُْقَتُل ُمْؤِمنٌ ، َوُهْم َيٌد َعَلى َمْن ِسَواُهمْ ، َوَيْسَعى ِبِذمِتِهْم أَْدنَاُهمْ ، تـََتَكافَُأ ِدَماُؤُهمْ 

  .  )٤(َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم  .   }ُذو َعْهٍد ِيف َعْهِدِه 

  

: َفَسأَُلوَها، َأن َجارِيًَة ُوَجَد رَْأُسَها َقْد ُرض بـَْنيَ َحَجَرْينِ  { �َوَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  -١١٦٥
، فَأَقـَر ، فَُأِخَذ اَْليَـُهوِدي ، فََأْوَمَأْت ِبَرْأِسَها. وِدياَحىت ذََكُروا يـَهُ . ُفَالنٌ . ُفَالنٌ ؟ َمْن َصَنَع ِبِك َهَذا

  .  )٥(.  َواللْفُظ ِلُمْسِلمٍ ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }. َأْن يـَُرض رَْأُسُه بـَْنيَ َحَجَرْينِ  �فََأَمَر َرُسوُل اَللِه 

اٍس فـَُقَراَء َقَطَع أُُذَن ُغَالٍم ِألُنَاٍس َأن ُغَالًما ِألُنَ  { �َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ  -١١٦٦
  .  )١(بِِإْسَناٍد َصِحيٍح  ، َوالثَالثَةُ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }. فـََلْم َجيَْعْل َهلُْم َشْيًئا �فَأََتوا اَلنِيب ، َأْغِنَياءَ 

                                                 
  . وعلته كعلة سابقة) ٣٦٨ - ٣٦٧/ ٤(، والحاكم )٢١ - ٨٠(، والنسائي )٤٥١٦(وهذه الرواية عند أبي داود . ضعيف أيضا - ١

  ). ٣٨/ ٨(، والبيهقي )٧٨٨(، وابن الجارود )٢٦٦٢(، وابن ماجه )١٤٠٠(، والترمذي )٤٩و  ١٢(رواه أحمد . صحيح بطرقه وشواهده - ٢

  . ، وانظر أطرافه)١١١(رواه البخاري . صحيح - ٣

  ". ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين: "وزادوا جميعا) ٢٠ - ٨٩(، والنسائي )٤٥٣٠(، وأبو داود )١٢٢(رواه أحمد . صحيح - ٤

  ). ١٧) (١٦٧٢(، ومسلم )٢٤١٣(رواه البخاري . صحيح - ٥
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هِ ، َعْن أَبِيهِ ، َوَعْن َعْمرِِو ْبِن ُشَعْيبٍ  -١١٦٧ رَ  { �؛ َعْن َجد ُجًال َطَعَن َرُجًال ِبَقْرٍن ِيف َأن
َرأَ : "فـََقالَ . أَِقْدِين : فـََقالَ  �َفَجاَء ِإَىل اَلنِيب ، رُْكَبِتهِ  ، فَأَقَاَدهُ ، أَِقْدِين : فـََقالَ . ُمث َجاَء إِلَْيهِ ". َحىت تـَبـْ

َوَبَطَل ، فَأَبـَْعَدَك اَللهُ ، نـََهْيُتَك فـََعَصْيَتِين َقْد : "فـََقالَ ، َعرِْجتُ ! يَا َرُسوَل اَللهِ : فـََقالَ . ُمث َجاَء ِإلَْيهِ 
، َرَواُه َأْمحَدُ   }" َأْن يـُْقَتص ِمْن ُجرٍْح َحىت يـَبـْرََأ َصاِحُبهُ " �ُمث نـََهى َرُسوُل اَللِه ". َعَرُجكَ 

 اَرُقْطِين ْرَساِل  ، َواَلد   .  )٢(َوأُِعل بِاْإلِ

فـََرَمْت ِإْحَداُمهَا َاْألُْخَرى ، اِقْـَتتَـَلِت ِاْمَرأَتَاِن ِمْن ُهَذْيلٍ  {: قَالَ  �رََة َوَعْن َأِيب ُهَريْـ  -١١٦٨
َها َوَما ِيف َبْطِنَها، ِحبََجرٍ  َأن ِديََة  �فـََقَضى َرُسوُل اَللِه  �فَاْخَتَصُموا ِإَىل َرُسوِل اَللِه ، فـََقتَـَلتـْ

فـََقاَل . َوَورثـََها َوَلَدَها َوَمْن َمَعُهمْ . َوَقَضى ِبِديَِة اَْلَمْرأَِة َعَلى َعاِقَلِتَها، ةٌ َعْبٌد أَْو َولِيدَ ؛ ُغرةٌ : َجِنيِنَها
 اِبَغِة اَْهلَُذِيلهِ : َمحَُل ْبُن اَلنَوَال َنَطقَ ، َوَال َأَكلَ ، َكْيَف يـَْغَرُم َمْن َال َشِربَ ! يَا َرُسوَل اَلل ، َوَال ِاْستَـَهل ،

َا َهَذا ِمْن ِإْخَواِن اَْلُكهانِ " �فـََقاَل َرُسوُل اَللِه ، ِلَك يَُطل َفِمْثُل ذَ  ِذي ؛ "ِإمنِمْن َأْجِل َسْجِعِه اَل
  .  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }. َسَجعَ 

  

َل َمْن َشِهَد َسأَ  �َأن ُعَمَر ؛ ِمْن َحِديِث اِْبِن َعباسٍ : َساِئي َوالن ، َوَأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ  -١١٦٩
َفَضرََبْت ، ُكْنُت بـَْنيَ ِاْمَرأَتـَْنيِ : فـََقالَ ، فـََقاَم َمحَُل ْبُن اَلناِبَغةِ : قَالَ ؟ ِيف َاْجلَِننيِ  �َقَضاَء َرُسوِل اَللِه 
   )٤(.  َواْحلَاِكمُ ، َوَصحَحُه اِْبُن ِحبانَ . َفذََكَرُه ُخمَْتَصًرا... ِإْحَداُمهَا َاْألُْخَرى

َها ، َكَسَرْت ثَِنيَة َجارِيَةٍ   -َعمَتهُ -َأن اَلربـَيَع بِْنَت اَلنْضِر  { �َوَعْن أََنٍس  -١١٧٠ َفطََلُبوا ِإلَيـْ
 �للِه فََأَمَر َرُسوُل اَ ، َوأَبـَْوا ِإال اَْلِقَصاصَ  �فَأَتـَْوا َرُسوَل اَللِه ، فَأَبـَْوا، فـََعَرُضوا اَْألَْرشَ ، فَأَبـَْوا، اَْلَعْفوَ 

                                                                                                                                                                  
عزو الحافظ الحديَث للثالثة َوْهٌم منه رحمه اهللا تعالى، إذ لم يروه الترمذي، وال نسبه له المزي في ": تنبيه). "٢٦ - ٨٥(، والنسائي )٤٥٩٠(، وأبو داود )٤٣٨/ ٤(رواه أحمد . صحيح -  ١

  ". الذخائر"وال النابلسي في " التحفة"

روي من ): "٦٧/ ٨(وقال ابن التركماني ". في معناه أحاديث تزيده قوة: "وقال الصنعاني. ، وٕاعالله باإلرسال ال يضره إذ له شواهد يصح بها)٨٨/ ٣(طني ، والدارق)٢١٧(رواه أحمد . حسن -  ٢

  ". عدة طرق يشد بعضها بعضا

  . واللفظ لمسلم) ٣٦) (١٦٨١(، ومسلم )٥٧٥٨(رواه البخاري . صحيح - ٣

بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى النبي : "بسند صحيح، وتمامه) ٥٧٥/ ٣(، والحاكم )٥٩٨٩(، وابن حبان )٢٦٤١(وأيضا ابن ماجـة ) ٢٢ - ٨١(، والنسائي )٤٥٧٢(رواه أبو داود . صحيح - ٤

  ". لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره. اهللا أكبر: فقال عمر: "وزاد الحاكم". صلى اهللا عليه وسلم في جنينها بغرة، وأن تقتل بها
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َال ، َواَلِذي بـََعَثَك بِاحلَْق ، َال ؟ أَُتْكَسُر ثَِنيُة اَلربـَيعِ ! يَا َرُسوَل اَللهِ : فـََقاَل أََنُس ْبُن اَلنْضرِ ، بِاْلِقَصاصِ 
فـََقاَل ، فـََعَفْوا، اَْلَقْومُ  فـََرِضيَ ". اَْلِقَصاصُ : ِكَتاُب اَللهِ ! يَا أََنسُ " �فـََقاَل َرُسوُل اَللِه ، ُتْكَسُر ثَِنيتُـَها
َواللْفُظ ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }". ِإن ِمْن ِعَباِد اَللِه َمْن َلْو أَْقَسَم َعَلى اَللِه َألَبـَرهُ : " �َرُسوُل اَللِه 
  ١(لِْلُبَخارِي(  .  

ُهَما قَالَ  -١١٧١ يا أَْو  { �َرُسوُل اَللِه  قَالَ : َوَعْن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ َمْن قُِتَل ِيف ِعم
َوَمْن َحاَل ُدونَُه ، َوِمْن قُِتَل َعْمًدا فـَُهَو قـََودٌ ، فـََعَلْيِه َعْقُل َاخلَْطَإِ ، أَْو َعًصا، َأْو َسْوطٍ ، رِميا ِحبََجرٍ 

  .  )٢(بِِإْسَناٍد َقِوي  ، َواْبُن َماَجهْ ، ي َوالنَسائِ ، َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ   }فـََعَلْيِه َلْعَنُة اَللِه 

  

ُهَما -١١٧٢ ، ِإَذا أَْمَسَك اَلرُجُل اَلرُجلَ  {: قَالَ  �َعْن اَلنِيب ، َوَعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
ارَُقْطِين َمْوُصوًال َوُمْرَسًال َرَوا  }َوُحيَْبُس اَلِذي أَْمَسَك ، يـُْقَتُل اَلِذي قـََتلَ ، َوقـَتَـَلُه َاْآلَخرُ  ُه اَلد ،

َهِقي َرجَح اَْلُمْرَسَل  ، َورَِجالُُه ثَِقاتٌ ، َوَصحَحُه اِْبُن اَْلَقطانِ    .  )٣(ِإال َأن اَْلبَـيـْ

١١٧٣-  َلَماِين أَنَا َأْوَىل : "َوقَالَ . َعاِهدٍ قـََتَل ُمْسِلًما مبَِ  �َأن اَلنِيب  {؛ َوَعْن َعْبِد اَلرْمحَِن ْبِن اْلبَـيـْ
ارَُقْطِين . َأْخَرَجُه َعْبُد اَلرزاِق َهَكَذا ُمْرَسًال .   }َمْن َوَىف ِبِذمِتِه  ِبذِْكِر اِْبِن ُعَمَر ِفيهِ ، َوَوَصَلُه اَلد ،

  .  )٤(َوِإْسَناُد اَْلَمْوُصوِل َواٍه  

  

                                                 
  ). ١٦٧٥(، ومسلم )٢٧٠٣(رواه البخاري . صحيح - ١

. ، من طريق سليمان بن كثير العبدي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، مرفوعا به)٣٦٣٥(، وابن ماجه )٤٠و  ٤٠ - ٣٩/ ٨(، والنسائي )٤٥٤٠(رواه أبو داود . حسن - ٢

وسليمان بن كثير فيه كالم وهو من رجال الشيخين، ويخشى من روايته عن الزهري، وهذه ليس منها، فال أقل من أن : قلت". صرفا وال عدال والمالئكة والناس أجمعين، ال يقبل اهللا منه: "وتمامه

  . واهللا أعلم. يكون حسن الحديث

  ). منسوختي  ٨( البن الطالع ص " األقضية النبوية " وهو مخرج في . صحيح - ٣

ابن : "وهذا فضال عن إرساله، فمرسله ضعيف ال يحتج به، فقد قال الدارقطني. عن الثوري، عن ربيعة، عن ابن البيلماني به) ١٨٥١٤رقم /  ١٠٠١(الرزاق  والمرسل رواه عبد. ضعيف جدا - ٤

براهيم بن محمد األسلمي، عن ربيعة، عن ابن البيلماني، من طريق إ) ١٣٥٦٥ -  ٣٣٤(فرواه الدارقطني : وأما الموصول!". البيلماني ضعيف ال تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟

وثم علة أخرى، وهي نكارة هذا المتن إذ يعارض . بل كذبه بعضهم، وابن البيلماني ضعيف: قلت". لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث: "وقال الدارقطني.عن ابن عمر، به

  ". ال يقتل مسلم بكافر: "هو قوله صلى اهللا عليه وسلم و ) ١١٦٣(الحديث الصحيح المتقدم برقم 
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ُهَما قَالَ  َوَعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللهُ  -١١٧٤ َلْو ِاْشتَـَرَك ِفيِه : فـََقاَل ُعَمرُ ، قُِتَل ُغَالٌم ِغيَلةً  {: َعنـْ
َعاَء َلَقتَـْلتـُُهْم بِِه     )١(َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِي  .   }َأْهُل َصنـْ

قَِتيٌل بـَْعَد  َفَمْن قُِتَل َلهُ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : ُشَرْيٍح َاْخلُزَاِعي قَالَ  )٢(َوَعْن َأِيب   -١١٧٥
َساِئي  َوالن ، َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ   }َأْو يـَْقتُـُلوا . ِإما َأْن يَْأُخُذوا اَْلَعْقلِ : فََأْهُلُه بـَْنيَ ِخيَـَرتـَْنيِ ، َمَقاَلِيت َهِذهِ 

)٣(  .  

   )٤(ِمْن َحِديِث َأِيب ُهَريـَْرَة ِمبَْعَناُه  " اَلصِحيَحْنيِ "َوَأْصُلُه ِيف  -١١٧٦

يَاِت    بَاُب اَلد  

  

ِه ، َعْن أَبِيهِ ، َعْن َأِيب َبْكٍر ْبِن ُحمَمٍد ْبِن َعْمرِِو ْبِن َحْزمٍ  -١١٧٧ َعْن َجد�  ِيباَلن َأن�  
، فَِإنُه قـََودٌ ، َنةٍ َأن َمْن ِاْعَتَبَط ُمْؤِمًنا قـَْتًال َعْن بـَيـ  {: َوِفيهِ ، َفذََكَر َاحلَِْديثَ ... َكَتَب ِإَىل َأْهِل اَْلَيَمنِ 

ِبلِ ، ِإال َأْن يـَْرَضى َأْولَِياُء اَْلَمْقُتولِ  يََة ِمائًَة ِمْن َاْإلِ ْفِس اَلدِيف اَلنـ َوِيف اَْألَْنِف ِإَذا أُوِعَب َجْدُعُه ، َوِإن
يَةُ  يَةُ ، اَلد َساِن اَلديَةُ ، َوِيف اَلل َفتَـْنيِ اَلدَوِيف اَلش ، يَةُ َوِيف اَلذ يَةُ ، ْكِر اَلد ْلِب ، َوِيف اَْلبَـْيَضتَـْنيِ اَلدَوِيف اَلص
يَةُ  يَةُ ، اَلد نَـْنيِ اَلد يَةِ ، َوِيف اَْلَعيـْ ْجِل اَْلَواِحَدِة ِنْصُف اَلديَةِ ، َوِيف اَلر َوِيف َاْجلَائَِفِة ، َوِيف اْلَمْأُموَمِة ثـُُلُث اَلد

يَةِ  ِبلِ َوِيف اَْلمُ ، ثـُُلُث اَلد َوِيف ُكل ِإْصَبٍع ِمْن َأَصاِبِع اَْلَيِد َوالرْجِل َعْشٌر ِمْن ، نَـقَلِة َمخَْس َعْشرََة ِمْن َاْإلِ
ِبلِ  ِبِل  ، َاْإلِ ِبلِ  )٥(َوِيف اَلسن َمخٌْس ِمْن َاْإلِ ، َوِإن اَلرُجَل يـُْقَتُل بِاْلَمْرأَةِ ، َوِيف اَْلُموِضَحِة َمخٌْس ِمْن َاْإلِ

                                                 
  ". به: "وليس عنده لفظ) ٦٨٩٦(رواه البخاري . صحيح - ١

  ". ابن: "إلى" أ"تحرف في  - ٢

ن الحافظ رحمه اهللا، وٕانما رواه من أصحاب السنن رواه النسائي، وهم م: قوله" تنبيه". "حديث حسن صحيح: "وقال الترمذي. بسند صحيح) ١٤٠٦(، والترمذي )٤٥٠٤(رواه أبو داود . صحيح - ٣

  . الحديث للنسائي) ٩٢٥(الترمذي كما ترى، ويؤكد ذلك عدم عزو المزي 

إما أن يفدى، : "ولفظ مسلم. يلفظ البخار " ومن قتل له قتيل، فهو بخير النظرين؛ إما أن ُيوَدى، وٕاما أن يقاد: "عن أبي هريرة من حديث طويل، وفيه) ١٣٥٥(، ومسلم )٦٨٨٠(رواه البخاري  - ٤

  ". وٕاما أن يقتل

  ". إبل": "أ"في  - ٥
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َواْبُن ، َواْبُن ُخَزْميَةَ ، َساِئي َوالن " اَْلَمَراِسيلِ "َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد ِيف   }َوَعَلى َأْهِل اَلذَهِب أَْلُف ِديَناٍر 
   )١(َواْختَـَلُفوا ِيف ِصحِتِه  ، َوَأْمحَدُ ، َواْبُن ِحبانَ ، َاْجلَاُرودِ 

  

، ِعْشُروَن ِحقةً : ِديَُة َاخلَْطََأ َأْمخَاًسا {: قَالَ  �ِيب َعْن اَلن  �َوَعْن اِْبِن َمْسُعوٍد  -١١٧٨
َأْخَرَجُه   }َوِعْشُروَن َبِين لَُبوٍن ، َوِعْشُروَن بـََناِت لَُبونٍ ، َوِعْشُروَن بـََناِت َخمَاضٍ ، َوِعْشُروَن َجَذَعةً 

 اَرُقْطِين اَلد .  

َوِإْسَناُد َاْألَوِل .   }ُبِينَ لَُبوٍن  {: َبَدلَ ،   }ُروَن ِبِين َخمَاٍض َوِعشْ  {: بَِلْفظٍ ، َوَأْخَرَجُه َاْألَْربـََعةُ 
  . أَقْـَوى

  .  )٢(َوُهَو َأَصح ِمْن اَْلَمْرُفوِع  ، َوَأْخَرَجُه اِْبُن َأِيب َشْيَبَة ِمْن َوْجٍه آَخَر َمْوُقوفًا

ِه ، َعْن أَبِيهِ ، رِيِق َعْمرِِو ْبِن ُشَعْيبٍ ِمْن طَ : َواَلتـْرِمِذي ، َوَأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ  -١١٧٩ َعْن َجد
يَُة َثَالثُوَن ِحقةً  {: َرفـََعهُ  َا أَْوَالُدَها . َوأَْربـَُعوَن َخِلَفةً ، َوَثَالثُوَن َجَذَعةً ، اَلدِ٣(   }ِيف ُبُطو(  .  

ُهَما )٤(َوَعْن اِْبِن َعْمرٍو   -١١٨٠ ِإن أَْعَىت اَلناِس َعَلى  {: قَالَ  �ِيب َعْن اَلن ، َرِضَي اَللُه َعنـْ
َر قَاتِِلهِ ، َمْن قـََتَل ِيف َحَرَم اَللهِ : اَللِه َثَالثَةٌ      }َأْو قـََتَل ِلَذْحِل َاْجلَاِهِليِة ، َأْو قـََتَل َغيـْ

  

  .  )٦(َصحَحُه   )٥(َأْخَرَجُه اِْبُن ِحباَن ِيف َحِديٍث  

  .  )١(ِمْن َحِديِث اِْبِن َعباٍس  : اَْلُبَخارِي  َوَأْصُلُه ِيف  -١١٨١
                                                 

  ". األصل"ضعيف؛ إلرساله، وألنه من رواية سليمان بن أرقم، وهو متروك، وفي الحديث كالم كثير، وقد فصلت القول فيه في  - ١

  . وأما المرفوع فهو ضعيف). ٩٣٤" (المصنف"الموقوف رواه ابن أبي شيبة في  - ٢

  . وليس عندهما الجملة األخيرة). ١٣٨٧(، والترمذي )٤٥٤١(رواه أبو داود . حسن - ٣

  ". ابن عمر"ال إلى " ابن عمرو"إلى " التلخيص"ولقد نسب الحافظ نفسه الحديث في . إذ الحديث حديث عبد اهللا بن عمرو" ابن عمرو"وهو تحريف صوابه " ابن عمر: "باألصلين - ٤

قلت وهذا سند حسن كما . من نفس الطريق لكن مقتصرا على الجملة المذكورة هنا فقط) ٢٨٧(ورواه أحمد . مطوال من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) ٢٧٩(حسن رواه أحمد  - ٥

  . ثأر الجاهلية وعدوانها" والذحل"إال أن الحديث له شاهد آخر يصح به . هو معروف

  ". هصحح"و ": واو"بزيادة " أ"كذا األصل، وفي  - ٦
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ُهَما -١١٨٢  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه ؛ َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص َرِضَي اَللُه َعنـْ
ِبلِ مَ  -َما َكاَن بِالسْوِط َواْلَعَصا-َأَال ِإن ِديََة َاخلَْطَِأ ِشْبِه اَْلَعْمِد  َها أَْربـَُعوَن ِيف بُُطوَِا ، ائٌَة ِمَن َاْإلِ ِمنـْ

   )٢(َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن  ، َواْبُن َماَجهْ ، َساِئي َوالن ، َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ   }َأْوَالُدَها 

ُهَما -١١٨٣ : يـَْعِين -ِه َوَهِذِه َسَواٌء َهذِ  {: قَالَ  �َعْن اَلنِيب ، َوَعْن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
بـَْهاَم     )٣(َرَواُه اَْلُبَخارِي    }َاْخلُْنَصَر َواْإلِ

  

 ْرِمِذيْرُس َسَواٌء : َواْألَْسَناُن َسَواءٌ ، ِديَُة َاْألََصاِبِع َسَواءٌ  {: َوِألَِيب َداُوَد َواَلتـُة َوالضِني٤(   }اَلث(  .  

ِبِل ِلُكل إْصَبٍع ، َأَصاِبِع اَْلَيَدْيِن َوالرْجَلْنيِ َسَواءٌ  ِديَةُ  {: َوِالْبِن ِحبانَ    .  )٥(   }َعَشَرٌة ِمْن َاْإلِ

ِه َرفـََعُه قَالَ ، َعْن أَبِيهِ ، َوَعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيبٍ  -١١٨٤ َب  {: َعْن َجدوَملَْ َيُكْن -َمْن َتطَب
اَرُقْطِين   }فـَُهَو َضاِمٌن ، َما ُدونـََهافََأَصاَب نـَْفًسا فَ  -بِالطب َمْعُروفًا َحُه َاْحلَاِكمُ ، َأْخَرَجُه اَلدَوَصح ،

   )٦(.  ِإال َأن َمْن أَْرَسَلُه أَقْـَوى ِممْن َوَصَلهُ ؛ َساِئي َوَغْريِِمهَاَوالن ، َوُهَو ِعْنَد َأِيب َداُودَ 

ِبِل ،  اْلَمَواِضِح َمخْسٌ ِيف  {: قَالَ  �َأن اَلنِيب  ؛َوَعْنهُ  -١١٨٥ . َرَواُه َأْمحَدُ   }َمخٌْس ِمْن َاْإلِ
ِبِل ، ُكلُهن َعْشرٌ ، َواْألََصاِبُع َسَواءٌ  {: َوزَاَد َأْمحَدُ . َواْألَْربـََعةُ  ، َوَصحَحُه اِْبُن ُخَزْميَةَ   }َعْشٌر ِمَن َاْإلِ

  .  )١(.  َواْبُن َاْجلَاُرودِ 
                                                                                                                                                                  

ملحد في الحرم، ومبتغ في اإلسالم سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير : أبغض الناس إلى اهللا ثالثة: "عن ابن عباس؛ أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال) ٦٨٨٢(رواه البخاري . صحيح - ١

  ". حق ليهريق دمه

بسند صحيح، عن عبد اهللا بن عمر؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب يوم الفتح ) ١٥٢٦(وابن حبان  )٢٦٢٧(، وابن ماجه )٤١/ ٨(والنسائي ). ٤٥٤٧(صحيح رواه أبو داود  - ٢

ا كان من سقاية مي، إال مال إله إال اهللا وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده، أال إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قد: "بمكة، فكبر ثالثا، ثم قال

  . الحديث والسياق ألبي داود..." الحاج وسدانة البيت أال إن دية الخطأ 

  ). ٦٨٩٥(صحيح رواه البخاري  - ٣

  . ولم أجده في الترمذي بهذا اللفظ) ٤٥٥٩(صحيح رواه أبو داود  - ٤

، بنفس سند )١٣٩١(لم يروه من هو أعلى من ابن حبان، وليس األمر كذلك، فقد رواه الترمذي يشعر أن الحديث  -رحمه اهللا-وصنيع المصنف هنا : قلت) ٥٩٨٠(صحيح رواه ابن حبان  - ٥

  ". حديث حسن صحيح غريب: "ابن حبان ومتنه، وقال

رها الحافظ، ولغيرها أيضا، وكذلك ضعفه ، وهو ضعيف للعلة التي ذك)٤١٢(، والحاكم )٣٩٦(، والدارقطني )٣٤٦٦(، وابن ماجه )٥٣ - ٥٢/ ٨(، والنسائي )٤٥٨٦(ضعيف رواه أبو داود . -  ٦

  . الدارقطني، والبهيقي
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َرَواُه   }َعْقُل َأْهِل اَلذمِة ِنْصُف َعْقِل اَْلُمْسِلِمَني  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْنُه قَالَ  -١١٨٦
  .  )٢(َأْمحَُد َواْألَْربـََعُة  

  

   )٣(   }ِديَُة اَْلُمَعاِهِد ِنْصُف ِديَِة َاْحلُر  {: َوَلْفُظ َأِيب َداُودَ 

 َساِئيُجلِ َعْقُل اَْلَمْرأَِة ِمْثُل عَ  {: َولِلنُلَث ِمْن ِديَِتَها ، ْقِل اَلرُلَغ اَلثـ َوَصحَحُه اِْبُن   }َحىت يـَبـْ
   )٤(.  ُخَزْميَةَ 

َوَال ، َعْقُل ِشْبِه اَْلَعْمِد ُمَغلٌظ ِمْثُل َعْقِل اَْلَعْمدِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْنُه قَالَ  -١١٨٧
َوَال َمحِْل ِسَالٍح ، فـََتُكوُن ِدَماٌء بـَْنيَ اَلناِس ِيف َغْريِ َضِغيَنةٍ ، َو اَلشْيطَانُ َوَذِلَك َأْن يـَنـْزُ ، يـَْقَتُل َصاِحُبهُ 

اَرُقْطِين َوَضعَفُه    } ٥(َأْخَرَجُه اَلد(   

ُهَما قَالَ  -١١٨٨    )٦(  �قـََتَل َرُجٌل َرُجًال َعَلى َعْهِد اَلنِيب  {: َعْن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ

  

 ِيبَوأَبُو َحامتٍِ ِإْرَساَلهُ ، َرَواُه َاْألَْربـََعةُ   }ِديـََتُه اِثـَْينْ َعَشَر أَْلًفا  �َفَجَعَل اَلن َساِئيَح الن٧(.  َوَرج(  .  

                                                                                                                                                                  
ورواية أحمد وزيادته في " حديث حسن: "واللفظ البن ماجه، وقال الترمذي) ٧٨٥(، وابن الجارود )٢٦٥٥(، وابن ماجه )١٣٩٠(، والترمذي )٥٧/ ٨(، والنسائي )٤٥٦٦(حسن رواه أبو داود  -  ١

  ). ٢١٥" (المسند"

وفي ". حديث حسن: "وقال الترمذي". عقل الكافر نصف عقل المؤمن): "٤٥/ ٨(، والنسائي )١٤١٣(وفي رواية للترمذي ". وهم اليهود والنصارى: "وزاد) ٤٥/ ٨(لفظ النسائي  حسن وهذا - ٢

وهم . اهللا عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين أن رسول اهللا صلى): ٢٨٣(وأحمد ) ٢٦٤٤(، وفي أخرى البن ماجه "دية الكافر نصف دية المسلم): "٢٨٠(رواية ألحمد 

  . والباقي مثله سواء" أهل الكتاب"وفي أخرى ألحمد . اليهود والنصارى

  ).  ٤٥٨٣( حسن وهذا اللفظ ألبي داود  - ٣

قال ": فائدة. "لم يصرح بالتحديث، ورواه عنه إسماعيل بن عياش وهي رواية ضعيفةابن جريح وهو مدلس و . ، وفي الطريق إلى عمرو بن شعيب)٤٥ - ٤٤/ ٨(ضعيف، وهذا لفظ النسائي  - ٤

  ". وكان مالك يذكر أنه السنة، وكنت أتابعه عليه، وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة، فرجعت عنه: "قال الشافعي): "٤٥" (التلخيص"الحافظ في 

  . وعلى أية حال الحديث سنده حسن، وال توجد حجة لتضعيفه" السنن"، ولم أجد تضعيف الدارقطني في )٤٥٦٥(وهو أيضا عند أبي داود ، )٣/٩٥(رواه الدارقطني . حسن - ٥

  ". النبي"وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة أخرى " رسول اهللا"): "أ"كذا األصل وفي  - ٦

وٕاعالن : قلت. من طريق محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس) ٢٦٢٩(، وابن ماجه )١٣٨٨(مذي ، والتر )٤٤/ ٨(، والنسائي )٤٥٤٦(رواه أبو داود . ضعيف - ٧

  . الحديث باإلرسال هو الصواب، وبذلك أيضا أعله أبو داود والترمذي، وابن حزم، وعبد الحق



ْحَكاِم بـُُلوُغ اَْلَمَراِم ِمْن َأِدلِة َاْألَ   

 259 

: قـُْلتُ " ؟َمْن َهَذا: "فـََقالَ .  )١(َوَمِعي اِْبِين   �أَتـَْيُت اَلنِيب  {: َوَعْن َأِيب رِْمثََة قَالَ  -١١٨٩
، َوأَبُو َداُودَ ، َرَواُه النَساِئي   }َوَال َجتِْين َعَلْيِه ، أَما ِإنُه َال َجيِْين َعَلْيكَ : "قَالَ . َأْشَهُد بِهِ . اِْبِين 

  .  )٢(َواْبُن َاْجلَاُروِد  ، َوَصحَحُه اِْبُن ُخَزْميَةَ 

ِم َواْلَقَساَمِة بَاُب    َدْعَوى اَلد  

  

َأن َعْبَد اَللِه ْبَن َسْهٍل وُحمَيَصَة ، َعْن رَِجاٍل ِمْن ُكبَـَراِء قـَْوِمهِ ، ْن َسْهِل ْبِن َأِيب َحْثَمةَ عَ  -١١٩٠
، فَُأِيتَ َحمَيَصُة فَُأْخِربَ َأن َعْبَد اَللِه ْبِن َسْهِل َقْد قُِتلَ ، ْبَن َمْسُعوٍد َخَرَجا ِإَىل َخْيبَـَر ِمْن َجْهٍد َأَصابـَُهمْ 

فَأَقْـَبَل ُهَو َوَأُخوُه ، َواَللِه َما قـَتَـْلَناهُ : قَاُلوا. أَنـُْتْم َواَللِه قـَتَـْلُتُموهُ : فـََقالَ ، فَأََتى يـَُهودَ ، َوطُرَِح ِيف َعْنيٍ 
: يُرِيدُ " َكبـْر َكبـرْ " { �فـََقاَل َرُسوُل اَللِه ، َفَذَهَب ُحمَيَصُة لََيَتَكلمَ ، ُحَويَصُة َوَعْبُد اَلرْمحَِن ْبُن َسْهلٍ 

 نَصةُ ، اَلسَم ُحَويَصةُ ، فـََتَكلَم ُحمَيَتَكل ِه ، ُمثا َأْن َيُدوا َصاِحَبُكمْ " �فـََقاَل َرُسوُل اَللا َأْن ، ِإمَوِإم
، فـََقاَل ِحلَُويَصةَ ، للِه َما قـَتَـْلَناهُ ِإنا َواَ : َفَكَتُبوا]. ِكتَابًا]َفَكَتَب ِإلَْيِهْم ِيف َذِلَك ". يَْأَذنُوا ِحبَْربٍ 

فـََتْحِلُف : "قَالَ . َال : قَاُلوا" ؟َوَتْسَتِحقوَن َدَم َصاِحَبُكمْ ، َأَحتِْلُفونَ : "َوَعْبِد اَلرْمحَِن ْبَن َسْهلٍ ، َوُحمَيَصةُ 
قَاَل . فـَبَـَعَث ِإلَْيِهْم َمائََة نَاَقةٍ ، ِمْن ِعْنِدهِ  � لَْيُسوا ُمْسِلِمَني فـََوَداُه َرُسوَل اَللهِ : قَاُلوا" ؟َلُكْم يـَُهودُ 

َها نَاَقٌة َمحَْراُء : َسْهلٌ    .  )٣(.  ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }فـََلَقْد رََكَضْتِين ِمنـْ

  

َلْيِه ِيف أَقـَر اَْلَقَساَمَة َعَلى َما َكاَنْت عَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  {؛ َوَعْن َرُجٍل ِمْن َاْألَْنَصارِ  -١١٩١
َرَواُه   }بـَْنيَ نَاٍس ِمَن َاْألَْنَصاِر ِيف قَِتيٍل اِدَعْوُه َعَلى اَْليَـُهوِد  �َوَقَضى َِا َرُسوُل اَللِه ، َاْجلَاِهِليةِ 
   )٤(.  ُمْسِلمٌ 

                                                 
" ابنك هذا؟: "انطلقت مع أبي نحو النبي صلى اهللا عليه وسلم، ثم إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ألبي: لنسائيكذا باألصلين، وهو موافق لرواية ابن الجارود، ولكن عند أبي داود وا - ١

  . سياق ألبي داودوال. فذكره: فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي، ومن حلف أبي علي، ثم قال: أشهد به، قال: ؟ قال"حقا: "قال. إي ورب الكعبة: قال

  ". وال تزر وازرة وزر أخرى: وقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "وزاد أبو داود). ٧٧٠(، وابن الجارود )٥٣/ ٨(، والنسائي )٤٤٩٥(رواه أبو داود . صحيح - ٢

  ). ٦) (١٦٦٩(، ومسلم )٧١٩٢(رواه البخاري . صحيح - ٣

  . تان جمعهما الحافظ هنا، وهما عنده رواي)١٦٧٠(رواه مسلم . صحيح - ٤
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  ِقَتاِل َأْهِل اَْلبَـْغِي بَاُب   

  

ُهَما قَالَ  -١١٩٢ َنا اَلسَالحَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َعْن اِْبِن ُعَمَر ِرَضَي اَللُه َعنـْ ، َمْن َمحََل َعَليـْ
   )١(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }فـََلْيَس ِمنا 

، َوفَاَرَق َاجلََْماَعةَ ، َمْن َخرََج َعْن اَلطاَعةِ  {: قَالَ  �َعْن اَلنِيب  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -١١٩٣
   )٢(.  َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ   }اِهِليٌة َفِميَتُتُه ِميَتٌة جَ ، َوَماتَ 

  

َها قَاَلتْ  -١١٩٤ تـَْقُتُل َعمارًا اَْلِفَئُة  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْن أَم َسَلَمَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٣(َرَواُه ُمْسِلٌم    }اَْلَباِغَيُة 

ُهَما قَ  -١١٩٥ َهْل َتْدرِي يَا اِْبَن أُم  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : الَ َوَعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
َال ُجيَْهُز َعَلى : "قَالَ . اَللُه َوَرُسولُُه أَْعَلمُ : قَالَ ، "؟ َكْيَف ُحْكُم اَللِه ِفيَمْن بـََغى ِمْن َهِذِه َاْألُمةِ ، َعْبدٍ 

ُؤَها ، ارِبـَُهاَوَال ُيْطَلُب هَ ، َوَال يـُْقَتُل َأِسريَُها، َجرِِحيَها َرَواُه اَْلبَـزاُر و َاْحلَاِكُم َوَصحَحُه   }َوَال يـُْقَسُم فـَيـْ
  .  )٤(َوُهَو َمتـُْروٌك  ، فَِإن ِيف ِإْسَناِدِه َكْوثـََر ْبَن َحِكيمٍ ؛ فـََوِهمَ 

  .  )٥(َواْحلَاِكُم  ، َبةَ َأْخَرَجُه اِْبُن َأِيب َشيْ . َوَصح َعْن َعِلي ِمْن طُُرٍق َحنُْوُه َمْوُقوفًا -١١٩٦

يعٌ  {: يـَُقولُ  �مسَِْعُت َرُسوَل اَللِه : َوَعْن َعْرَفَجَة ْبِن ُشَرْيحٍ  -١١٩٧ ، َمْن أَتَاُكْم َوأََمرَُكْم مجَِ
  .  )٦(.  َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم   }فَاقْـتُـُلوُه ، يُرِيُد َأْن يـَُفرَق َمجَاَعَتُكمْ 

                                                 
  ). ٩٨(، ومسلم )٦٨٧٤(صحيح رواه البخاري  - ١

ومن مات تحت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، فقتل، فِقتلة جاهلية، ومن خرج : "وزاد" فمات، مات ميتة جاهلية: "وأيضا" من الطاعة: "وعنده) ١٨٤٨(صحيح رواه مسلم  - ٢

  ". ها، وال يتحاشى من مؤمنها، وال يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه على أمتي يضرب برها وفاجر 

  ). ٧٣) (٢٩١٦(صحيح رواه مسلم  - ٣

  . ، واللفظ للبزار، وآفته كما ذكر الحافظ رحمه اهللا)٢٥٥(، والحاكم )زوائد ١٨٤٩(رواه البزار . ضعيف جدا - ٤

  ). ٨٨١(للبهيقي " سنن الكبرىال"، و )٢٥٥" (والمستدرك"، )١٥٦٣" (المصنف"انظر  - ٥

  ". جميع: "بعد قوله" على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو: "وزاد) ٦٠) (١٨٥٢(صحيح رواه مسلم  - ٦
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  ْتُل اَْلُمْرَتد ِقَتاِل َاْجلَاِين َوقَـ بَاُب   

  

ُهَما   -١١٩٨ ِمْن قُِتَل  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  )١(َعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َعْمٍرو َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٢(َواَلتـْرِمِذي َوَصحَحُه  ، َساِئي َوالن ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }ُدوَن َمالِِه فـَُهَو َشِهيٌد 

ُهَما قَالَ وَ  -١١٩٩ فـََعض ، قَاَتَل يـُْعَلى ْبُن أُميَة َرُجًال  {: َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ َرِضَي اَللُه َعنـْ
أَيـََعض َأَحدُُكْم َأَخاُه َكَما يـََعض : "فـََقالَ  �فَاْخَتَصَما ِإَىل اَلنِيب ، فـَنَـزََع ثَِنيَتهُ ، َأَحُدُمهَا َصاِحَبهُ 

  .  )٣(.  َواللْفُظ ِلُمْسِلمٍ ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }" َال ِديََة َلهُ  ؟اَْلَفْحلُ 

، َلْو َأن ِاْمَرًأ ِاطَلَع َعَلْيَك ِبَغْريِ ِإْذنٍ  { �قَاَل أَبُو اَْلَقاِسِم : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -١٢٠٠
َنهُ ، َفَحَذفْـَتُه ِحبََصاةٍ  ، َوِيف َلْفٍظ ِألَْمحَدَ .  )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }ْيَك ُجَناٌح ملَْ َيُكْن َعلَ ، فـََفَقْأَت َعيـْ

 َوالن انَ ، َساِئيَحُه اِْبُن ِحب٥(.    }َفَال ِديََة َلُه َوَال ِقَصاَص  {: َوَصح(  .  

  

ُهَما قَالَ  -١٢٠١ َأن ِحْفَظ  � َقَضى َرُسوُل اَللهِ  {: َوَعْن اَْلبَـَراِء ْبِن َعاِزٍب َرِضَي اَللُه َعنـْ
َوَأن َعَلى أَْهِل اَْلَماِشَيِة َما ، َوَأْن ِحْفَظ اَْلَماِشَيِة بِاللْيِل َعَلى َأْهِلَها، َاحلََْواِئِط بِالنـَهاِر َعَلى أَْهِلَها

                                                 
  . وانظر للترجيح التعليق التالي" عبد اهللا بن عمر": "أ"كذا باألصل، وفي  - ١

وذلك لصحة األصل؛ إذ هو منقول مباشرة من خط الحافظ، وأيضا " عبد اهللا بن عمرو: "ن كما تقدم، والذي يترجح لدي أنهولكن فيه إشكال، فاسم الصحابي اختلف فيه بين النسختي. صحيح - ٢

: وقال الترمذي. لترمذيواللفظ للنسائي وا) ١٤١٩(، والترمذي )٧١٥(، والنسائي )٤٧٧١(رواه أبو داود . لرواية من ذكرهم الحافظ الحديث عن ابن عمرو وبناء على هذا الرأي، فهذا التخريج

وأخيرا البد من التنبيه إلى أن الحديث باللفظ ". حديث حسن صحيح: "وهو أيضا رواية للنسائي، والترمذي وقال". من أريد ماله بغير حق، فقاتل فقتل، فهو شهيد: "ولفظ أبي داود". حديث حسن "

" البلوغ"وهذا هو الذي اعتمده شارح  -) أ(كما في النسخة " عبد اهللا بن عمر"وأما إن كان الصحابي . عبد اهللا بن عمرو ، ومن حديث)١٤١(، ومسلم )٢٤٨٠(رواه البخاري . الذي ذكره الحافظ

ِتَي عند ماله فقوتل فقاتل، من أُ : "، ولفظه)٢٥٨١(وٕانما حديث ابن عمر عند ابن ماجه فقط . فلم يروه أحد ممن ذكرهم الحافظ - وأخرجه البخاري من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص : فقال

  ). ١٢٥٦(وانظر الحديث اآلتي برقم . وهو صحيح، وٕان كان عند ابن ماجه بإسناد ضعيف" فقتل، فهو شهيد

  . وهو عند البخاري" أخاه: "، وليس عنده لفظ"صاحبه: "بعد قوله" فانتزع يده من فمه: "، وزاد مسلم)١٦٧٣(، وزاد مسلم )٦٨٩٢(رواه البخاري . صحيح - ٣

  ). ٢١٥٨(، ومسلم )٦٩٠٢(صحيح رواه البخاري  - ٤

  ). ٥٩٧٢(وابن حبان ). ٦١/ ٨(، والنسائي )٢٤٣(صحيح رواه أحمد  - ٥



 بـُُلوُغ اَْلَمَراِم ِمْن َأِدلِة َاْألَْحَكاِم 

 262 

َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن َوِيف .  )١(،  َواْألَْربـََعُة ِإال اَلتـْرِمِذي ، َرَواُه َأْمحَدُ   }َأَصاَبْت َماِشَيتُـُهْم بِاللْيِل 
  .  )٢(.  ِإْسَناِدِه ِاْخِتَالفٌ 

، َال َأْجِلُس َحىت يـُْقَتلَ  {: -ِيف َرُجٍل َأْسَلَم ُمث تـََهودَ - �َوَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل  -١٢٠٢
  .  )٣(  .  }ُمتـَفٌق َعَلْيِه . فـَُقِتلَ ، فَأُِمَر بِهِ ، َقَضاُء اَللِه َوَرُسولِهِ 

  

  .  )٤(.    }وََكاَن َقْد اُْستُِتيَب قـَْبَل َذِلَك  {: َوِيف رَِوايٍَة ِألَِيب َداُودَ 

ُهَما قَالَ  -١٢٠٣ َمْن َبدَل ِديَنُه فَاقْـتُـُلوُه  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
{   َرَواُه اَْلُبَخارِي  

َهاَها، َوتـََقُع ِفيهِ  �َأن َأْعَمى َكاَنْت َلُه أُم َوَلَد َتْشُتُم اَلنِيب  {؛ ْن اِْبِن َعباسٍ َوعَ  -١٢٠٤ ، فـَيَـنـْ
َلٍة َأْخَذ اَْلِمْعَولَ ، َفَال تـَْنَتِهي َها، َفَجَعَلُه ِيف َبْطِنَها، فـََلما َكاَن َذاَت لَيـْ  فـََقتَـَلَها فـَبَـَلغَ  )٥(.  َواتَكَأ َعَليـْ
 ِيبَدَمَها َهَدٌر :"فـََقالَ  �َذِلَك اَلن ِاْشَهُدوا َأن ٦(.  َرَواُه أَبُو َداُوَد َوُرَواتُُه ثَِقاتٌ .   }َأال(   

    

                                                 
  ". رواه الخمسة إال الترمذي": "أ"كذا باألصل، وفي  - ١

  . وابن ماجه وغيرهما، وفي األصل تفصيل لطرق الحديث والخالف المشار إليه هو في وصله وٕارساله، ولكنه جاء بسند صحيح موصول كما عند أبي داود. صحيح - ٢

أقبلت إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم ومعي رجالن من : قال أبو موسى: ، وهو بتمامه من طريق أبي بردة قال)١٥رقم /١٤٥٧ - ٣٤٥٦(، ومسلم )٦٩٢٣(رواه البخاري . صحيح - ٣

! والذي بعثك بالحق: فقلت: ؟ قال"أو يا عبد اهللا بن قيس! ما تقول يا أبا موسى: "فقال. والنبي صلى اهللا عليه وسلم يستاك. ا سأل العملاألشعريين، أحدهما عن يميني، واآلخر عن يساري، فكالهم

ولكن اذهب أنت يا أبا . على عملنا من أرادهأو ال نستعمل . لن: "فقال. وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته، وقد قلصت: قال. وما شعرت أنهما يطلبان العمل. ما أطلعاني على ما في أنفسهما

هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه؛ : ما هذا؟ قال: قال. وٕاذا رجل عنده موثق. وألقى له وسادة. انزل: ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال. فبعثه على اليمن" أو يا عبد اهللا بن قيس. موسى

قال . ثم تذاكرا القيام من الليل. فقتل. فأمر به) ثالث مرات(قضاء اهللا ورسوله . ال أجلس حتى يقتل: قال. نعم. اجلس: فقال. قضاء اهللا ورسوله. تى يقتلال أجلس ح: قال. فتهود. دين السوء

  . أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي: أحدهما؛ معاذ

  ). ٤٣٥٥(رواه أبو داود . صحيح - ٤

: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ُأِتَى علي رضي اهللا عنه بزنادقٍة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: من طريق عكرمة قال) ٦٩٢٢(واه البخاري صحيح ر .  - ٥

  . فذكره : ، ولقتلتهم لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم"ال تعذبوا بعذاب اهللا"

  ) . ٤٣٦١(بو داود صحيح رواه أ - ٦
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  ِكَتاُب اَْلُحُدوِد 

   )١(َحد اَلزاِين  بَاُب 

  

َأن َرُجًال ِمَن  {للُه عنهما َوزَْيِد ْبِن َخاِلٍد َاْجلَُهِين َرِضَي اَ  �َعْن َأِيب ُهرَيـَْرَة  - ١٢٠٥
أَْنُشُدَك بِاَللِه ِإال َقَضْيَت ِيل ِبِكَتاِب ! يَا َرُسوَل اَللهِ : فـََقالَ  )٢(.   �َاْألَْعَراِب أََتى َرُسوَل اَللِه 

نَـَنا ِبِكَتاِب اَ . نـََعمْ  -َوُهَو أَفْـَقُه ِمْنُه  -فـََقاَل َاْآلَخُر ، اَللهِ  ". ُقلْ : "فـََقالَ ، َوْأَذْن ِيل ، للهِ فَاَقِض بـَيـْ
فَافْـَتَدْيُت ِمْنُه ، َوِإين ُأْخِربُْت َأْن َعَلى اِْبِين اَلرْجمَ ، إن اِْبِين َكاَن َعِسيًفا َعَلى َهَذا فـََزَىن بِِاْمَرأَتِهِ : قَالَ 

َا َعَلى اِْبِينْ َجْلُد َمائٍَة َوتـَْغرِيُب َعامٍ  :فََأْخبَـُروِين ، َفَسأََلُت َأْهَل اَْلِعْلمِ ، ِمبَائَِة َشاٍة َوَولِيَدةٍ  َعَلى ، أَمن َوَأن
َنُكَما ِبِكَتاِب اَللهِ ، َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدهِ " �فـََقاَل َرُسوُل ا للِه ، ِاْمَرأَِة َهَذا اَلرْجمَ  ، َألَْقِضَني بـَيـْ

فَِإْن ، َواْغُد يَا أُنـَْيُس ِإَىل ِاْمَرأَِة َهَذا، بِْنَك َجْلُد ِمائٍَة َوتـَْغرِيُب َعامٍ َوَعَلى اِ ، اَْلَولِيَدُة َواْلَغَنُم َرد َعَلْيكَ 
  .  )٣(َهَذا َواللْفُظ ِلُمْسِلٍم  ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }" ِاْعتَـَرَفْت فَاْرُمجَْها

، ُخُذوا َعين ، ُخُذوا َعين  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن ُعَباَدَة ْبِن اَلصاِمِت  -١٢٠٦
، َوالثـيُب بِالثـيِب َجْلُد ِمائَةٍ ، َونـَْفُي َسَنةٍ ، اَْلِبْكُر بِاْلِبْكِر َجْلُد ِمائَةٍ ، فـََقْد َجَعَل اَللُه َهلُن َسِبيالً 

  .  )٤(.  َرَواُه ُمْسِلمٌ   }َوالرْجُم 

  

َوُهَو ِيف - �ى َرُجٌل ِمْن اَْلُمْسِلِمَني َرُسوُل اَللِه أَتَ  {: قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١٢٠٧
يَا : فـََقالَ ، فـَتَـَنحى تِْلَقاَء َوْجِههِ ، فََأْعَرَض َعْنهُ ، ِإين زَنـَْيتُ ! يَا َرُسوَل اَللهِ : فـََناَداُه فـََقالَ  -اَْلَمْسِجدِ 

 )٥(.  فـََلما َشِهَد َعَلى،  ثـَىن َذِلَك َعَلْيِه أَْرَبَع َمراتٍ َحىت ، فََأْعَرَض َعْنهُ ، ِإين زَنـَْيتُ ! َرُسوَل اَللهِ 
                                                 

  ". الزنا" "أ"وفي  - ١

  ". النبي " في الهامش إلى أن في نسخة " أ " لكن أشار ناسخ " األصلين " كذا في  - ٢

  . فأمر بها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فرجمت. فاعترفت. فغدا عليها: وتمامه). ١٣٢٥ - ٣٣٢٤(، ومسلم )فتح/٣٠١/ ٥(رواه البخاري . صحيح - ٣

  ). ١٦٩٠(رواه مسلم . صحيح - ٤

  ". عليه"إلى " أ"تحرف في  - ٥
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 )١(فـََهْل  : "قَالَ . َال . قَالَ " ؟أَِبَك ُجُنونٌ "فـََقاَل  �َدَعاُه َرُسوُل اَللِه . نـَْفِسِه أَْرَبَع َشَهاَداتٍ 
  .  )٢(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }" ِه فَاْرُمجُوهُ ِاْذَهُبوا بِ " �فـََقاَل َرُسوُل اَللِه . نـََعمْ : قَالَ ". ؟َأْحَصْنتَ 

ُهَما قَالَ  -١٢٠٨ قَاَل  �َلما أََتى َماِعُز ْبُن َماِلٍك ِإَىل اَلنِيب  {: َوَعْن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
   )٣(َرَواُه اَْلُبَخارِي    }. للهِ َال يَا َرُسوَل اَ : قَالَ " ؟َأْو َنَظْرتَ ، َأْو َغَمْزتَ ، َلَعلَك قـَبـْلتَ : "َلهُ 

َوأَنـَْزَل ، ِإن اَللَه بـََعَث ُحمَمًدا بِاحلَْق : أَنُه َخَطَب فـََقالَ  { �َوَعْن ُعَمَر ْبِن َاخلَْطاِب  -١٢٠٩
َناَها َوَعَقْلَناَها قـََرأْنَاَها. َفَكاَن ِفيَما أَنـَْزَل اَللُه َعَلْيِه آيَُة اَلرْجمِ ، َعَلْيِه اَْلِكَتابَ  فـََرَجَم َرُسوُل اَللِه ، َوَوَعيـْ
، َما جنَُِد اَلرْجَم ِيف ِكَتاِب اَللهِ : فََأْخَشى ِإْن طَاَل بِالناِس َزَماٌن َأْن يـَُقوَل قَاِئلٌ ، َوَرَمجَْنا بـَْعَدهُ  �

ِإَذا ُأْحِصَن ِمْن ، لرْجَم َحق ِيف ِكَتاِب اَللِه َعَلى َمْن َزىنَ َوِإن اَ ، بِتَـْرِك َفرِيَضٍة أَنـَْزَهلَا اَللهُ  )٤(فـََيِضلوا  
  .  )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َأْو اَِالْعِرتَاُف ، أَْو َكاَن َاْحلََبلُ ، ِإَذا قَاَمْت اَْلبَـيـَنةُ ، اَلرَجاِل َوالنَساءِ 

  

َ ، ِإَذا زََنْت أََمُة َأَحدُِكمْ " {: يـَُقولُ  �ِه مسَِْعُت َرُسوَل اَلل  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -١٢١٠ فـََتبَـني
َها، فـَْلَيْجِلْدَها َاحلَْد ، زِنَاَها َها، ُمث ِإْن زََنْت فـَْلَيْجِلْدَها َاحلَْد ، َوَال يـُثـَرْب َعَليـْ ُمث ِإْن ، َوَال يـُثـَرْب َعَليـْ

َ زِنَاَها، زََنِت اَلثالِثَةَ  َفٌق َعَلْيِه َوَهَذا َلْفُظ ُمْسِلٍم    }ْلَيِبْعَها َوَلْو ِحبَْبٍل ِمْن َشَعٍر فَـ ، فـََتبَـني٦(ُمتـ(  .  

١٢١١-  ِه : قَالَ  �َوَعْن َعِليأَِقيُموا َاحلُُْدوَد َعَلى َما َمَلَكْت أَْميَانُُكْم  { �قَاَل َرُسوُل اَلل
  .  )٧(َرَواُه أَبُو َداُوَد    }

  .  )١(َمْوُقوٌف  " مٍ ُمْسلِ "َوُهَو ِيف 

                                                 
  ". فها: "إلى" أ"تحرف في  - ١

  ). ١٦) (١٦٩١(، ومسلم )٥٢٧١(صحيح رواه البخاري  - ٢

  ". فعند ذلك أمر برجمه : قال -ال يكني-أنكتها : قال: "وتمامه) ٦٨٢٤(رواه البخاري . صحيح - ٣

  ". فيضل"إلى " أ"تحرف في  - ٤

  . واللفظ لمسلم) ١٦٩١(في حديث طويل، ومسلم ) ٦٨٣٠(و ) ٦٨٢٩(رواه البخاري . صحيح - ٥

  ). ١٧٠٣(، ومسلم )٢١٥٢(رواه البخاري . صحيح - ٦

  . ، مرفوعا وفي سنده ضعيف)٤٤٧٣(رواه أبو داود . ضعيف مرفوعا - ٧
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َنَة أََتْت َنِيب اَللِه  { �َوَعْن ِعْمرَاَن ْبِن َحِصٍني  -١٢١٢ َوِهَي ُحبـَْلى - �َأن ِاْمَرأًَة ِمْن ُجَهيـْ
ا! يَا َنِيب اَللهِ : فـََقاَلتْ -ِمْن اَلزنَا َأَصْبُت َحد ، ِه ، فَأَِقْمُه َعَلياَلل َفَدَعا َنِيب�  َأْحِسْن : "فـََقالَ . َهاَولِيـ

َها فَِإَذا َوَضَعْت فَاْئِتِين َِا َها ثَِيابـَُها. فـََفَعلَ " ِإلَيـْ ُمث َصلى ، ُمث أََمَر َِا فـَُرِمجَتْ ، فََأَمَر َِا َفُشكْت َعَليـْ
َها َها يَا َنِيب اَللِه َوَقْد زََنتْ : فـََقاَل ُعَمرُ ، َعَليـْ َلَقْد تَاَبْت تـَْوبًَة َلْو ُقسَمْت بـَْنيَ : "َقالَ فَـ ؟ أَُتَصلي َعَليـْ

َرَواُه ".   }؟ َوَهْل َوَجَدْت أََفَضَل ِمْن َأْن َجاَدْت بِنَـْفِسَها لِلهِ ، َسْبِعَني ِمْن َأْهِل اَْلَمِديَنِة َلَوِسَعتـُْهمْ 
  .  )٢(ُمْسِلٌم  

١٢١٣-  ِه َرِضَي اَللُهَما قَالَ َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَلل َرُجًال َمْن  �َرَجَم َرُسوُل اَللِه  {: ُه َعنـْ
  .  )٣(َرَواُه ُمْسِلٌم    }َوِاْمَرأًَة ، َوَرُجًال ِمْن اَْليَـُهودِ ، َأْسَلمَ 

  

  .  )٤(ِمْن َحِديِث اِْبِن ُعَمَر  " اَلصِحيَحْنيِ "َوِقصُة َرْجِم اَْليَـُهوِديـْنيِ ِيف  -١٢١٤

ُهَما قَالَ َوَعْن سَ  -١٢١٥ ٌل   {: ِعيِد ْبِن َسْعِد ْبِن ِعَباَدَة َرِضَي اَللُه َعنـْ َكاَن بـَْنيَ أَبـَْياتَِنا ُرَوجيِْ
". ِاْضرِبُوُه َحدهُ : "فـََقالَ  �َفذََكَر َذِلَك َسْعٌد لَِرُسوِل اَللِه ، َفَخَبَث بَِأَمٍة ِمْن ِإَماِئِهمْ ، َضِعيفٌ 
ُمث ِاْضرِبُوُه بِِه ، ُخُذوا ِعْثَكاًال ِفيِه ِمائَُة ِمشَْراخٍ : "فـََقالَ ، إِنُه َأْضَعُف ِمْن َذِلكَ ! يَا َرُسوَل اَللهِ : فـََقاُلوا

َلِكْن اْخُتِلَف ِيف . َوِإْسَناُدُه َحَسٌن ، َواْبُن َماَجهْ ، َساِئي َوالن ، َرَواُه َأْمحَدُ   }فـََفَعُلوا ". َضْربًَة َواِحَدةً 
  .  )٥(الِِه  َوْصِلِه َوِإْرسَ 

                                                                                                                                                                  
فإن أمة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . من أحصن منهم ومن لم يحصن. أقيموا على أرقائكم الحد! ا الناسيا أيه: خطب علي فقال: ، عن أبي عبد الرحمن قال)١٧٠٥(رواه مسلم . حسن - ١

  ". أحسنت: "فقال. فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى اهللا عليه وسلم. زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس

  ). ١٦٩٦(صحيح رواه مسلم  - ٢

  . المرأة التي زنا بها، وليست زوجته: والمراد بذلك" وامرأته: "وفي رواية عنده) ١٧٠١(رواه مسلم . صحيح - ٣

  ) . ١٦٩٩(، ومسلم )٦٨٤١(انظر البخاري  - ٤

  ). ٢٧٥٤(، وابن ماجه )٣١٣/ ٤" (الكبرى"، والنسائي في )٥٢٢(رواه أحمد . صحيح - ٥
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ُهَما -١٢١٦ َمْن َوَجْدُمتُوُه يـَْعَمُل َعَمَل  {: قَالَ  �َأن اَلنِيب ؛ َوَعْن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
  }تـُُلوا اَْلَبِهيَمَة فَاقْـتُـُلوُه َواقْـ ، َوَمْن َوَجْدُمتُوُه َوَقَع َعَلى َِيَمةٍ ، فَاقْـتُـُلوا اَْلَفاِعَل َواْلَمْفُعوَل بِهِ ، قـَْوِم ُلوطٍ 

  .  )٢(ِإال َأن ِفيِه ِاْخِتَالفًا  ، َورَِجالُُه ُمَوثـُقونَ  )١(،  َرَواُه َأْمحَُد َواْألَْربـََعةُ ". 

ُهَما -١٢١٧ َضَرَب َوَغرَب َوَأن أَبَا َبْكٍر َضَرَب  �َأن اَلنِيب  {: َوَعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٣(َوَوْقِفِه  ، ِإال أَنُه اْخُتِلَف ِيف َرْفِعهِ ، َورَِجالُُه ثَِقاتٌ ، َرَواُه اَلتـْرِمِذي   }. َغربَ وَ 

  

ُهَما قَالَ  -١٢١٨ ، اَْلُمَخنِثَني ِمْن اَلرَجالِ  �َلَعَن َرُسوُل اَللِه : َوَعْن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٤(َرَواُه اَْلُبَخارِي    }َأْخرُِجوُهْم ِمْن بـُُيوِتُكْم  {: َوقَالَ ، ِت ِمْن اَلنَساءِ َواْلُمتَـَرجَال 

َما َوَجْدُمتْ َهلَا ، ِاْدفـَُعوا َاحلُُْدودَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١٢١٩
   )٥(اُدُه َضِعيٌف  َوِإْسنَ ، َأْخَرَجُه اِْبُن َماَجهْ   }َمْدفـًَعا 

١٢٢٠-  ْرِمِذيَها بَِلْفِظ : َواْحلَاِكمُ ، َوَأْخَرَجُه اَلتـ اْدرَأُوا  {ِمْن َحِديِث َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٦(َوُهَو َضِعيٌف أَْيًضا  "   }َاحلُُْدوَد َعْن اَْلُمْسِلِمَني َما ِاْسَتَطْعُتْم 

١٢٢١-  َوَرَواُه اَْلبَـيـَْهِقي : ِمنْ ( �َعْن َعِلي ( ِبُـَهاِت  {: قـَْولِِه بَِلْفظاْدرَأُوا َاحلُُْدوَد بِالش{   )٧(   
)٧(   

                                                 
  ". أحمد واألربعة"ا في الهامش إلى نسخة وأشار ناسخه" الخمسة"رواه " أ"في  - ١

وهذا الحديث في الحقيقة حديثان جمعهما الحافظ هنا األول حديث عمل ) ١٥٦١(، وابن ماجه )١٤٥٦(، الترمذي )٣٢٢/ ٤(، والنسائي )٤٤٦٢(، وأبو داود )٣٠٠/ ١(رواه أحمد . حسن - ٢

  . وسند األول هو سند الثاني، وفيه عمرو بن أبي عمرو، وهو حسن الحديث. ة وهو عندهم أيضاقوم لوط، وهو المخرج هنا، والثاني حديث الوقوع على البهيم

  . واهللا أعلم. وقف من وقفه -وهو ثقات-وسنده صحيح،، وال يضر من رفعه ". وأن عمر ضرب وغرب: "، وزاد)١٤٣٨(رواه الترمذي . صحيح - ٣

  ). ٦٨٣٤(رواه البخاري . صحيح - ٤

  ). ٢٥٤٥(ن ماجه رواه اب. ضعيف - ٥

وفي سنده يزيد بن : قلت". فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن اإلمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة: "، وتمامه)٣٨٤/ ٤(، والحاكم )١٤٢٤(رواه الترمذي . ضعيف جدا - ٦

  ". متروك"بن زياد الدمشقي وهو 

  ). ٨٣٨(رواه البيهقي . ضعيف جدا أيضا - ٧
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ِاْجَتِنُبوا َهِذِه اَْلَقاُذورَاِت اَلِيت نـََهى اَللُه  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْن اِْبِن ُعَمَر قَالَ  -١٢٢٢
َها فَِإنُه َمْن يـَْبِد لََنا َصْفَحَتُه ، َولَِيُتْب ِإَىل اَللِه تـََعاَىل ، َيْسَتِرتْ ِبِسْرتِ اَللِه تـََعاَىل َفَمْن َأملِ ََا فـَلْ ، تـََعاَىل َعنـْ

  .  )١(ِمْن َمَراِسيِل زَْيِد ْبِن َأْسَلَم  " اَْلُمْوطإِ "َوُهَو ِيف ، َرَواُه َاْحلَاِكمُ   } �نُِقْم َعَلْيِه ِكَتاَب اَللِه 

  د اَْلَقْذِف حَ بَاُب   

  

َها قَاَلتْ  -١٢٢٣ َعَلى  �قَاَم َرُسوُل اَللِه ، َلما نـََزَل ُعْذرِي {: َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
َجُه َأْمحَُد َواْألَْربـََعُة  َأْخرَ   }فـََلما نـََزَل أََمَر ِبَرُجَلْنيِ َوِاْمَرأٍَة َفُضرِبُوا َاحلَْد ، َفذََكَر َذِلَك َوَتَال اَْلُقْرآنَ ، اَْلِمْنَربِ 

)٢(  .  

  

ْسَالِم َأن َشرِيَك ْبُن َمسَْحاَء  {: قَالَ  �َوَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  -١٢٢٤ َأوَل لَِعاٍن َكاَن ِيف َاْإلِ
َاحلَِْديَث   }" َفَحد ِيف َظْهرَِك  اَْلبَـيـَنَة َوِإال " �فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَللِه ، َقَذَفُه ِهَالُل ْبُن أَُميَة بِِاْمَرأَتِهِ 

  .  )٣(َورَِجالُُه ثَِقاٌت  ، َأْخَرَجُه أَبُو يـَْعَلي

  .  )٤(َوُهَو ِيف اَْلُبَخارِي َحنُْوُه ِمْن َحِديِث اِْبِن َعباٍس   -١٢٢٥

َوُعْثَماَن ، َوُعَمرَ ، بَا َبْكرٍ َلَقْد أَْدرََكُت أَ  {: َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َعاِمٍر ْبِن رَبِيَعَة قَالَ  -١٢٢٦
، َرَواُه َماِلكٌ   }فـََلْم أََرُهْم َيْضرِبُوَن اَْلَمْمُلوَك ِيف اَْلَقْذِف ِإال أَْربَِعَني ، َوِمْن بـَْعَدُهمْ ، َرِضَي اَللُه َعنـُْهمْ 

  .  )٥("  َجاِمِعهِ "َوالثـْورِي ِيف 

                                                 
  ). ٩١(للطحاوي برقم " مشكل اآلثار "وهو مخرج في . صحيح - ١

من طريق ابن إسحاق، عن عبد اهللا بن أبي بكر، عن عمرة، ) ٢٥٦٧(، وابن ماجه )٣١٨١(، والترمذي )٣٢٥/ ٤" (الكبرى"، والنسائي في )٤٤٧٤(، وأبو داود )٣٥/ ٦(رواه احمد . ضعيف - ٢

  . عن عائشة

  . وهو مطول عنده....." أربعة شهود، وٕاال! يا هالل: "ولكن لفظه عنده) ٢٨٢٤" (المسند"رواه أبو يعلي في . صحيح - ٣

يا : فقال" البينة أو حد في ظهرك"عن ابن عباس؛ أن هالل بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى اهللا عليه وسلم بشريك بن سمحاء، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم ) ٢٦٧١(روى البخاري  - ٤

  ". البينة و إال حد في ظهرك"هللا إذا رأى أحدنا على امرأته رجال ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول رسول ا

  . بنحوه ولم يذكر أبا بكر) ٨٢٨٧/ ٢" (الموطأ"وهو في . صحيح - ٥
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ِمْن َقْذَف َممُْلوَكُه يـَُقاُم َعَلْيِه َاحلَْد  { �اَل َرُسوُل اَللِه قَ : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١٢٢٧
  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }ِإال َأْن َيُكوَن َكَما قَاَل ، يـَْوَم اَْلِقَياَمةِ 

  َحد اَلسرَِقِة بَاُب   

  

َها قَاَلتْ  -١٢٢٨ َال تـُْقَطُع َيُد َسارٍِق ِإال  {:  �اَللِه  قَاَل َرُسولُ : َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
تـُْقَطُع اَْلَيُد ِيف رُبُِع : "َوَلْفُظ اَْلُبَخارِي .  )٢(َواللْفُظ ِلُمْسِلمٍ   . ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }ِيف رُبُِع ِديَناٍر َفَصاِعًدا 

   )٣("  ِديَناٍر َفَصاِعًدا 

   )٤("  َوَال تـَْقطَُعوا ِفيَما ُهَو أَْدَىن ِمْن َذِلكَ ، ِيف رُبُِع ِديَنارٍ اِْقطَُعوا "َوِيف رَِوايٍَة ِألَْمحََد 

ُهَما  -١٢٢٩   }َقَطَع ِيف ِجمٍَن، َمثَُنُه َثَالثَُة َدرَاِهَم  �َأن النِيب  {: َوَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللُه َعنـْ
   )٥(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه 

َلَعَن اَللُه السارَِق ؛ َيْسرُِق اْلبَـْيَضَة ،  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َة َوَعْن َأِيب ُهَريـْرَ  -١٢٣٠
   )٦(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه أَْيًضا  }فـَتُـْقَطُع َيُدُه ، َوَيْسرُِق اْحلَْبَل ، فـَتُـْقَطُع َيُدُه 

١٢٣١-  َرُسوَل اَلل َها ؛ َأن أََتْشَفُع ِيف َحٍد ِمْن ُحُدوِد  {: قَالَ  �ِه َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
َا َهَلَك  ! الناُس  )٨(أَيـَها  : " ُمث قَاَم فَاْخَتَطَب ، فـََقاَل  )٧(" .  اْللِه ؟  ِذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم  )٩(ِإمنال

  }. . . ِفيِهُم الضِعيُف أَقَاُموا َعَلْيِه احلَْد أَنـُهْم َكانُوا ِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الشرِيُف تـَرَُكوُه ، َوِإَذا َسَرَق 
                                                 

  . والباقي مثله". وهو برئ مما قال جلد يوم القيامة: "هواما البخاري فعند". مملوكه"بعد " بالزنا: "، واللفظ لمسلم وزاد)١٦٦٠(ومسلم ) ٦٨٥٨(رواه البخاري . صحيح - ١

  ). ١٦٨٤(وهذا لفظ مسلم . صحيح - ٢

  ). ٦٧٨٩(البخاري  - ٣

  . ٦(المسند  - ٤

  . متفق عليه. وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما؛ أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثالثة دراهم-١٢٢٩.  - ٥

  . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعن اهللا السارق، يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل، فتقطع يده متفق عليه أيضا: رضي اهللا عنه قال وعن أبي هريرة -١٢٣٠.  - ٦

  . أتشفع في حد من حدود اهللا؟: وعن عائشة رضي اهللا عنها؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال - ١٢٣١.  - ٧

  . أيها: "فقال ثم قام فاختطب،.  - ٨

  . إنما هلك! الناس - ٩
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َكاَنِت اْمَرأٌَة : َعْن َعاِئَشَة : َوَلُه ِمْن َوْجٍه آَخَر               )١(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه ، َواللْفُظ ِلُمْسِلٍم . احلَِْديَث 
 ِيب٢(.  ِبَقْطِع َيِدَها  �َتْسَتِعُري اْلَمَتاَع ، َوَجتَْحُدُه ، فََأَمَر اْلن(   

لَْيَس َعَلى َخاِئٍن َوَال ُمْنَتِهٍب ، ِوَال ُخمَْتِلٍس  {: قَاَل  �، َعِن النِيب  �َوَعْن َجاِبٍر  -١٢٣٢
   )٤(.  َوَصحَحُه التـْرِمِذي ، َواْبُن ِحباَن  )٣(َرَواُه َأْمحَُد ، َواْألَْربـََعُة  ،   }، َقْطٌع 

ْعُت َرُسوَل اَللِه  �رَاِفِع ْبِن َخِديٍج  َوَعنْ  -١٢٣٣ َال َقْطَع  { )٥(:  : يـَُقوُل  �، قَاَل مسَِ
  .  )٦(َواْبُن ِحبانَ   ، َوَصحَحُه أَْيًضا اَلتـْرِمِذي ، َرَواُه اَْلَمْذُكوُرونَ   }ِيف َمثٍَر َوَال َكَثٍر 

ا، افً رتَِ اعْ  فَ رَ تَـ اعْ  دِ قَ  ص لِ بِ  � ِيب الن  يَ ِت◌ِ أُ  {: الَ قَ  � ي ومِ زُ خْ مَ الْ  ةَ ي مَ  أُ ِيب أَ  نْ عَ وَ  -١٢٣٤
 وْ أَ  ْنيِ تَـ ر مَ  هِ يْ لَ عَ  ادَ عَ أَ فَ  ،ىلَ بَـ : الَ قَ ". تَ قْ رَ سَ  كَ الَ خَ ا إِ مَ " � هِ الل  ولُ سُ رَ  الَ قَ ، فَـ اعٌ تَ مَ  هُ عَ مَ  دْ وجَ يُ  ملَْ وَ 
 ،هِ يْ لَ إِ  وبُ تُ أَ وَ  هَ الل  رُ فِ غْ تَـ سْ أَ : الَ قَ فَـ  ،"هِ يْ لَ إِ  بْ تُ وَ  هَ الل  رِ فِ غْ تَـ سْ ا: "الَ قَ ، فَـ هِ بِ  يءَ جِ وَ . عَ طِ قُ فَـ  هِ بِ  رَ مَ أَ ا، فَ ثً َال ثَ 
  اتٌ قَ ثِ  هُ الُ جَ رِ ، وَ ي ائِ سَ الن ، وَ دُ محَْ أَ ، وَ هُ لَ  ظُ فْ الل وَ  دَ اوُ و دَ بُ أَ  هُ جَ رَ خْ أَ   }ا ثً َال ثَ " هِ يْ لَ عَ  بْ تُ  م هُ الل : "الَ قَ فَـ 
)٧(  .  

، هِ وا بِ بُ هَ اذْ  {: يهِ فِ  الَ قَ ، وَ اهُ نَ عْ مبَِ  هُ اقَ سَ ، فَ ةَ رَ يْـ رَ  هُ ِيب أَ  يثِ دِ حَ  نْ مِ  مُ اكِ احلَْ  هُ جَ رَ خْ أَ وَ  -١٢٣٥
  .   )٨(  هِ ادِ نَ سْ إِ بِ  سَ أْ  بَ َال : الَ قَ ا، وَ ضً يْ أَ  ارُ ز بَـ الْ  هُ جَ رَ خْ أَ وَ .   } وهُ مُ سِ احْ  ، ُمث وهُ عُ طَ اقْ فَ 

 مُ رَ غْ  يَـ َال  {: الَ قَ  � هِ الل  ولَ سُ رَ  ن ؛ أَ هُ نْ عَ  هُ الل  يَ ضِ رَ  فٍ وْ عَ  نِ بْ  نِ محَْ الر  دِ بْ عَ  نْ عَ وَ  -١٢٣٦
 احلَْ  هِ يْ لَ عَ  يمَ قِ ا أُ ذَ إِ  قُ ارِ الس اهُ وَ رَ   } د  ائِ سَ الن بَـ ، وَ ي َ أَ  ني ١(  رٌ كَ نْ مُ  وَ هُ : امتٍِ و حَ بُ أَ  الَ قَ وَ . عٌ طِ قَ نْـ مُ  هُ ن(   .  

                                                 
  . متفق عليه، واللفظ لمسلم. الحديث." …الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وٕاذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد - ١

  . ليه وسلم بقطع يدهاكانت امرأة تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي صلى اهللا ع: عن عائشة: وله من وجه آخر.  - ٢

  . ليس على خائن وال منتهب، وال مختلس، قطع رواه أحمد واألربعة: وعن جابر رضي اهللا عنه، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال -١٢٣٢ ١٤٦.  - ٣

  . وصححه الترمذي، وابن حبان.  - ٤

  ". النبي: "في الهامش إلى نسخة أخرى" أ"، وأشار ناسخ "باألصلين"كذا  - ٥

  . ٨(، والنسائي )٤٣٨٨(، وأبو داود )١٤١و ٥٤٠، ٤٦٤و ٤٦٣/ ٣(رواه أحمد . صحيح - ٦

ما إخالك : "أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي أمية المخزومي رضي اهللا عنه قال -١٢٣٤ ١٤٧.  - ٧

ثالثا أخرجه أبو داود واللفظ له، " اللهم تب عليه: "فقال. أستغفر اهللا وأتوب إليه: فقال". استغفر اهللا وتب إليه: "وجئ به، فقال. فأعاد عليه مرتين أو ثالثا، فأمر به فقطع. بلى: الق". إخالك سرقت

  . وأحمد، والنسائي، ورجاله ثقات

  . ال بأس بإسناده: وأخرجه البزار أيضا، وقال". اذهبوا به، فاقطعوه، ثم احسموه: "عناه، وقال فيهوأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة، فساقه بم -١٢٣٥.  - ٨
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 هُ ن أَ  {؛  �  هِ الل  ولِ سُ رَ  نْ ا، عَ مَ هُ نْـ عَ  هُ الل  يَ ضِ رَ  اصِ عَ الْ  نِ و بْ رِ مْ عَ  نِ بْ  هِ الل  دِ بْ عَ  نْ عَ وَ  -١٢٣٧
 ءَ يْ  شَ َال ، فَ ةً نَ بْـ خُ  ذٍ خِ ت مُ  رَ يْـ ، غَ ةٍ اجَ ي حَ ذِ  نْ مِ  يهِ فِ بِ  ابَ صَ أَ  نْ مَ : "الَ قَ ؟ فَـ قِ ل عَ مُ الْ  رِ مْ الت  نِ عَ  لَ ئِ سُ 
، ينُ رِ اجلَْ  هُ يَ وِ ؤْ يُـ  نْ أَ  دَ عْ بَـ  هُ نْ مِ  ءٍ يْ شَ بِ  جَ رَ خَ  نْ مَ ، وَ ةُ وبَ قُ عُ الْ وَ  ةُ امَ رَ غَ الْ  هِ يْ لَ عَ ، فَـ هُ نْ مِ  ءٍ يْ شَ بِ  جَ رَ خَ  نْ مَ ، وَ هِ يْ لَ عَ 
   )٢(  مُ اكِ احلَْ  هُ حَ ح صَ ، وَ ي ائِ سَ الن ، وَ دَ اوُ و دَ بُ أَ  هُ جَ رَ خْ أَ   } عُ طْ قَ الْ  هِ يْ لَ عَ فَـ  ن جَ مِ الْ  نَ مثََ  غَ لَ بَـ فَـ 

، قَاَل َلُه َلما أََمَر ِبَقْطِع اَلِذي َسَرَق رَِداَءهُ  �اَلنِيب  َأن  �َوَعْن َصْفَواَن ْبِن أُميٍة  -١٢٣٨
َوَصحَحُه اِْبُن .  )٣(َواْألَْربـََعَة  ، َأْخَرَجُه َأْمحَدُ   }؟ َهال َكاَن َذِلَك قـَْبِل َأْن تَْأتَِيِين بِهِ  {: َفَشَفَع ِفيهِ 

  .  )٤(َواْحلَاِكمُ   ، َاْجلَاُرودِ 

فـََقاُلوا يَا َرُسوَل ". اُقْـتُـُلوهُ " {: فـََقالَ  �ِجيَء ِبَسارٍِق ِإَىل اَلنِيب : ْن َجاِبٍر قَالَ َوعَ  -١٢٣٩
َا َسَرقَ ! اَللهِ  انَِيةِ ، فـََقَطعَ " اِْقَطُعوهُ : "قَالَ . ِإمنِجيَء بِِه اَلث ِجيَء بِِه ، َفذََكَر ِمثْـَلهُ " اُقْـتُـُلوهُ "فـََقاَل ، ُمث ُمث
 ِجيَء بِِه َاْخلَاِمَسِة فـََقالَ ، اِبَعِة َكَذِلكَ اَلر َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ   }" اُقْـتُـُلوهُ : "ُمث ، َساِئيَواْستَـْنَكَرهُ   ، َوالن

)٥(  .  

  

ِيف  َوذََكَر اَلشاِفِعي َأن اَْلَقْتلَ .  )٦(َوَأْخرَُج ِمْن َحِديِث َاْحلَاِرِث ْبِن َحاِطٍب َحنَْوهُ    -١٢٤٠
  . َاْخلَاِمَسِة َمْنُسوخٌ 

  َحد اَلشاِرِب َوبـََياِن اَْلُمْسِكِر بَاُب   
                                                                                                                                                                  

  . هو منكر: وقال أبو حاتم. ال يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد رواه النسائي، وبين أنه منقطع: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي اهللا عنه؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -١٢٣٦.  - ١

من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ : "وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه سئل عن التمر المعلق؟ فقال -١٢٣٧ ١٤٨.  - ٢

  . يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع أخرجه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم خبنة، فال شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن

  ". الخمسة: "في الهامش إلى نسخة أخرى" أ"وأشار ناسخ " باألصلين"كذا  - ٣

: عن صفوان بن أمية قال -وطرقهم مختلفة  -) ٣٨٠/ ٤(والحاكم ، )٨٢٨(، وابن الجارود )٢٥٩٥(، وابن ماجه )٦٩/ ٨(، والنسائي )٤٣٩٤(وأبو داود ) ٤٦٦/ ٦(رواه أحمد . صحيح - ٤

أتقطعه من أجل : فأتيته، فقلت: قال. أمر به ليقطعكنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثالثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ف

  . إذ لم يروه الترمذي -رحمه اهللا-عزو الحديث لألربعة وهم من الحافظ " تنبيه. "والسياق ألبي داود. فذكره: قال. سئه ثمنهاأنا أبيعه وأن! ثالثين درهما

ب بن ثابت ليس هذا حديث منكر، ومصع: "قال النسائي. به. من طريق مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر) ٩١- ٨/٩٠(، والنسائي )٤٤١٠(رواه أبو داود . ضعيف - ٥

  ". بالقوي في الحديث

  . ٨(رواه النسائي  - ٦
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َفَجَلَدُه ، أََتى ِبَرُجٍل َقْد َشِرَب َاخلَْْمرَ  �َأن اَلنِيب  { �َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  -١٢٤١
فـََقاَل َعْبُد اَلرْمحَِن ْبُن ، َلما َكاَن ُعَمُر ِاْسَتَشاَر اَلناسَ فَـ ، َوفـََعَلُه أَبُو َبْكرٍ : قَالَ . ِجبَرِيَدتـَْنيِ َحنَْو أَْربَِعنيَ 

  .  )١(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }فََأَمَر بِِه ُعَمُر ، َأَخف َاحلُُْدوِد َمثَانُونَ : َعْوفٍ 

َوأَبُو ، أَْربَِعنيَ  �لنِيب َجَلَد اَ  { -ِيف ِقصِة اَْلَولِيِد ْبِن َعَقَبةَ - �َعْن َعِلي : َوِلُمْسِلمٍ  -١٢٤٢
    }َوَهَذا َأَحب ، وَُكل ُسنةٌ ، َوُعَمُر َمثَاِننيَ ، َبْكٍر أَْربَِعنيَ 

  

 ْأ َاْخلَْمرَ  {: َوِيف َهَذا َاحلَِْديثِ . ِإَيلُه َرآُه يـَتَـَقيَرُجًال َشِهَد َعَلْيِه أَن ُه َملْ : فـََقاَل ُعْثَمانُ ، َأنِإن
 َشرِبـََها يـَتَـَقي ٢(   }ْأَها َحىت(  .  

، ِإَذا َشِرَب فَاْجِلُدوهُ  {: أَنُه قَاَل ِيف َشاِرِب َاخلَْْمرِ  �َعْن اَلنِيب  �َوَعْن ُمَعاِويََة  - ١٢٤٣
ا َشِرَب اَلراِبَعِة فَاْضرِبُوا ُعنُـَقُه ُمث ِإذَ ، ُمث ِإَذا َشِرَب اَلثالِثَِة فَاْجِلُدوهُ ، فَاْجِلُدوهُ  [اَلثانَِيِة  ]ُمث ِإَذا َشِرَب 

  .  )٣(َواْألَْربـََعةُ   ، َأْخَرَجُه َأْمحَُد َوَهَذا َلْفظُهُ   }

  .  )٤(َوَأْخرََج َذِلَك أَبُو َداُوَد َصرًِحيا َعْن اَلزْهرِّيِ   ، َوذََكَر اَلتـْرِمِذي َما َيُدل َعَلى أَنُه َمْنُسوخٌ 

" ِإَذا َضَرَب َأَحدُُكْم فـَْلَيتِق اَْلَوْجهَ "  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َأِيب ُهَريـَْرَة َوَعْن  - ١٢٤٤
  .  )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }

                                                 
  ". الفتح"وليس كما ذكرها الحافظ، ولتوجيه ذلك انظر " أخف الحدود ثمانون: "الرواية": تنبيه. "واللفظ لمسلم) ١٧٠٦(، ومسلم )٦٧٧٣(رواه البخاري . صحيح - ١

  ). ١٧٠٧(صحيح رواه مسلم  - ٢

  ).  ٢٥٧٣( ، وابن ماجه ) ١٤٤٤( ، والترمذي ) ٤٤٨٢( ، وأبو داود "الكبرى" والنسائي في )  ١٠١و  ٩٦/  ٤( صحيح رواه أحمد  - ٣

  . لكوالذي طبع مفردًا بعد ذ)  ٦١٩٧( قم االحتجاج بنسخ الحديث مجرد دعوى كما بين ذلك العالمة الشيخ أحمد شاكر رحمه اهللا في بحثه النفيس على مسند اإلمام أحمد عند الحديث ر  - ٤

ولم يقع هذا اللفظ " . أخاه: " وعنده زيادة لفظ. ، واللفظ الذي ذكره الحافظ هو لمسلم، لكنه ملفق من روايتين كل شطر من رواية) ٢٦١٢( ، ومسلم )فتح /  ١٨٢/  ٥( رواه البخاري . صحيح - ٥

وانظر لهذا " . فإن اهللا خلق آدم على صورته: " مع زيادة اللفظ المذكور آنفًا، ومع زيادة أخرى، وهي قولهوهو رواية لمسلم " إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه:" ولكن لفظه. اللفظ في رواية البخاري

  . إلمام األئمة بتحقيقنا" كتاب التوحيد" الحديث
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ُهَما قَالَ  - ١٢٤٥ َال تـَُقاُم َاحلُُْدوُد ِيف "  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )١(َواْحلَاِكمُ   ، َرَواُه اَلتـْرِمِذي   }" ْلَمَساِجدِ اَ 

  

َوَما بِاْلَمِديَنِة َشَراٌب َيْشَرُب ِإال ، َلَقْد أَنـَْزَل اَللُه َحتِْرَمي اَْخلَْمرِ  {: قَالَ  �َوَعْن أََنٍس  - ١٢٤٦
  .  )٢(َأْخَرَجُه ُمْسِلم ٌ    }ِمْن َمتٍْر 

، َوالتْمرِ ، ِمْن اَْلِعَنبِ : َوِهَي ِمْن َمخَْسةِ ، نـََزَل َحتْرُِمي َاْخلَْمرِ  {: الَ قَ  �َوَعْن ُعَمَر  - ١٢٤٧
  .  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }َما َخاَمَر اَْلَعْقَل : َواخلَْْمرُ . َوالشِعريِ ، َواْحلِْنطَةِ ، َواْلَعَسلِ 

ُهَما - ١٢٤٨ وَُكل ، ُكل ُمْسِكٍر َمخْرٌ "  {: قَالَ  �اَلنِيب  َعنْ ؛ َوَعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٤(َأْخَرَجُه ُمْسِلمُ     }" ُمْسِكٍر َحَرامٌ 

  }" فـََقِليُلُه َحَرامٌ ، َما َأْسَكَر َكِثريُهُ "  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  �َوَعْن َجاِبٍر  - ١٢٤٩
  .  )٦(َوَصحَحُه اِْبُن ِحبانَ   .  )٥(َواْألَْربـََعةُ   ، َأْخَرَجُه َأْمحَدُ 

ُهَما قَالَ  - ١٢٥٠ يـُْنَبُذ َلُه اَلزبِيُب ِيف  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: َوَعْن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
فَِإْن َفَضَل َشْيٌء ، الِثَِة َشرِبَُه َوَسَقاهُ فَِإَذا َكاَن َمَساُء اَلث ، َوبـَْعَد اَْلَغدِ ، َواْلَغدَ ، فـََيْشَربُُه يـَْوَمهُ ، اَلسَقاءِ 
  .  )٧(َأْخَرَجُه ُمْسِلم ٌ    }َأْهَراَقُه 

َها - ١٢٥١ ِإن اَللَه ملَْ َجيَْعْل ِشَفاءَُكْم "  {: قَالَ  �َعْن اَلنِيب ، َوَعْن أُم َسَلَمَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
َهِقي َأْخَرجَ   }" ِفيَما َحرَم َعَلْيُكمْ    .  )١(َوَصحَحُه اِْبُن ِحبانَ   ، ُه اَْلبَـيـْ

                                                 
  ". التلخيص" ا ذهب إلى ذلك الحافظ نفسه فيوهو وٕان كان ضعيف السند عندهما إال أن له شواهد يتقوى بها، كم)  ٣٦٩/  ٤( ، والحاكم ) ١٤٠١( رواه الترمذي . حسن - ١

  ).  ١٩٨٢( حسن رواه مسلم  - ٢

  ).  ٣٠٣٢( ، ومسلم ) ٥٥٨١( رواه البخاري . صحيح - ٣

  ". ها في اآلخرةمن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، ولم يتب، لم يشرب: " وزاد في أخرى). وكل خمر حرام .... …( ، وفي رواية ) ٢٠٠٣( رواه مسلم . صحيح - ٤

  " . الخمسة" في الهامش إلى نسخة" أ" وأشار ناسخ" باألصلين" كذا - ٥

عزوه لألربعة " تنبيه. "، وسنده حسن إال أن له شواهد يصح بها) ٥٣٥٨( ، وابن حبان ) ٣٣٩٣( ، وابن ماجه ) ١٨٦٥( ، والترمذي ) ٣٦٨١( ، وأبو داود ) ٣٤٣/  ٣( صحيح رواه أحمد  - ٦

  . إذ لم يروه النسائي -رحمه اهللا  -لحافظ لألربعة وهم من ا

  ).  ٨٢) (  ٢٠٠٤( صحيح رواه مسلم  - ٧
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١٢٥٢ -  ُهَما ؛ َوَعْن َواِئٍل َاحلَْْضَرِمي َعْن  �َسَأَل اَلنِيب  {َأن طَارَِق ْبَن ُسَوْيٍد َرِضَي اَللُه َعنـْ
َوأَبُو َداُوَد . َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ   }" َلِكنـَها َداءٌ وَ ، ِإنـَها لَْيَسْت ِبَدَواءٍ :" فـََقالَ ؟ َاْخلَْمِر َيْصنَـُعَها لِلدَواءِ 

ُرُهَم ا   َوَغيـْ
)٢(  .  

  اَلتـْعزِيِر َوُحْكِم اَلصاِئِل بَاب   

  

١٢٥٣ -  ِه  �َعْن َأِيب بـُْرَدَة َاْألَ ْنَصارِيُه مسََِع َرُسوَل اَللَال ُجيَْلُد فـَْوَق "  {: يـَُقولُ  �أَن
  .  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }" ِإال ِيف َحد ِمْن ُحُدوِد اَللهِ ، َعَشَرِة َأْسَواطٍ 

١٢٥٤ -  ِيباَلن َها َأن أَِقيُلوا َذِوي اَْهلَْيَئاِت َعثـََراِِْم ِإال "  {: قَالَ  �َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٤(  َوالنَساِئي ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }" َاحلُُْدودَ 

١٢٥٥ -  ا {: قَالَ  �َوَعْن َعِلي فََأِجُد ِيف نـَْفِسي، فـََيُموتُ ، َما ُكْنُت ِألُِقيَم َعَلى َأَحٍد َحد ،
  .  )٥(َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِي    }فَِإنُه َلْو َماَت َوَديـُْتُه ؛ ِإال َشاِرَب اْخلَْمرِ 

ِمْن قُِتَل ُدوَن َمالِِه فـَُهَو "  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َسِعيِد ْبِن زَْيٍد  - ١٢٥٦
   )٦(َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي  ، َرَواُه َاْألَْربـََعةُ   }" َشِهيدٌ 

  

                                                                                                                                                                  
اشتكت انبة : قلت" ما هذا ؟: " فقال -وهو يغلي  -نبذت نبيذًا في كوز فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، عن أم سلمة قالت) ١٣٩١( ، وابن حبان ) ٥/  ١٠( رواه البيهقي . حسن - ١

  . وله شاهد صحيح، عن ابن مسعود: قلت". في حرام........ …:" وفي رواية ابن حبان. واللفظ للبيهقي. فذكره....... …: ت لها هذا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلملي فنبذ

  ". ولكنه.. . ..إنه" واللفظ لمسلم؛ إال أنه عنده عنه بتذكير الضمير)  ٣٨٧٣( ، وأبو داود ) ١٩٨٤( رواه مسلم . صحيح - ٢

  ).  ١٧٠٨( ، ومسلم )فتح /  ١٧٦ - ١٧٥( رواه البخاري . صحيح - ٣

  . وله شواهد تقويه" . الكبرى" ، والنسائي في) ٤٣٧٥( رواه أبو داود . حسن - ٤

  ". سلم لم يسنهوذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : " وزاد" شارب خمر: " بدل" صاحب خمر: " وعنده)  ٦٧٧٨( رواه البخاري . صحيح - ٥

ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن : " وزاد الباقون. واقتصر على هذه الجملة فقط)  ٢٥٨٠( ، وابن ماجه ) ١٤٢١( ، والترمذي ) ١١٦/  ٧( ، والنسائي ) ٤٧٧٢( رواه أبو داود . صحيح - ٦

  ). ١١٩٨(وانظر رقم : قلت". هذا حديث حسن صحيح: "وقال -لجملة األولى عند النسائيوليست ا-والسياق للترمذي " قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد
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 �مسَِْعُت َرُسوَل اَللِه : يـَُقولُ  �مسَِْعَت َأِيب  :[قَاَل  ]َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َخباٍب  - ١٢٥٧
. َأْخَرَجُه اْبُن َأِيب َخْيَثَمةَ   }" َوَال َتُكْن اَْلَقاِتلَ ، َفُكْن ِفيَها َعْبَد اَللِه اَْلَمْقُتولَ ، ُكوُن ِفَنتٌ تَ "  {: يـَُقولُ 

  اَرُقْطِين ١(َواَلد(  .  

  .  )٢(  �َعْن َخاِلِد ْبِن ُعْرُفطََة : َوَأْخرََج َأْمحَُد َحنَْوهُ  - ١٢٥٨

    

                                                 
  ". مجهول" وهذا الحديث مداره على رجل من عبد القيس، وهو. حسن بشواهده - ١

  ". المسند" ولكنه ضعيف السند في. حسن كسابقه - ٢
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  ِكَتاُب اَْلِجَهاِد 

  َحاِديَث ِفي اَْلِجَهاِد أَ 

  

وََملْ ، َمْن َماَت وَملَْ يـَْغزُ "  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َعْن َأِيب ُهَريـْرََة َر ِضَي اَللُه َعْنُه قَالَ  - ١٢٥٩
  .  )١(َرَواُه ُمْسِلٌم    }" َماَت َعَلى ُشْعَبٍة ِمْن نَِفاقٍ ، ُحيَدْث نـَْفَسُه بِهِ 

، َوأَنـُْفِسُكمْ ، َجاِهُدوا اَْلُمْشرِِكَني بَِأْمَواِلُكمْ "  {: قَالَ  �َأن اَلنِيب  � َوَعْن أََنسٍ  - ١٢٦٠
  .  )٢(َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم  ، َوالنَساِئي ، َرَواُه َأْمحَدُ   }" َوأَْلِسَنِتُكمْ 

َها قَاَلتْ  - ١٢٦١ ؟ َعَلى اَلنَساِء ِجَهادٌ ! وَل اَللِه يَا َرسُ : قـُْلتُ  {: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
    }" َاحلَْج َواْلُعْمَرةُ ، ِجَهاٌد َال ِقَتاَل ِفيهِ . نـََعمْ : "قَالَ 

  .  )٤(َوَأْصُلُه ِيف اَْلُبَخارِي  .  )٣(َرَواُه اِْبُن َماَجه  . 

ُهَما قَا -١٢٦٢ َيْسَتْأِذنُُه  �َجاَء َرُجٌل ِإَىل اَلنِيب  {: لَ َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َعْمرٍِو َرِضَي اَللُه َعنـْ
ُمتـَفٌق َعَلْيِه  .   }" َفِفيِهَما َفَجاِهدْ : " قَالَ : نـََعمْ : قَالَ ، " ؟َحي َواِلَداكَ  [َأ  ]: " فـََقالَ . ِيف َاجلَِْهادِ 

)٥(  .  

  

فَِإْن ، اِْرِجْع فَاْسَتْأِذنـُْهَما" {: َوزَادَ ، ُوهُ ِمْن َحِديِث َأِيب َسِعيٍد حنَْ : َوَأِيب َداُودَ ، َوِألَْمحَدَ  -١٢٦٣
  .  )١(   }" َوِإال َفِربُمهَا؛ أَِذنَا َلكَ 

                                                 
  ).  ١٩١٠( رواه مسلم . صحيح - ١

  ).  ٢٥٠٤( ، وهو عند أبي داود أيضًا ) ٨١/  ٢( ، والحاكم ) ٧/  ٦( ، والنسائي ) ٢٥١و  ١٥٣و  ١٢٤/  ٣( رواه أحمد . صحيح - ٢

  ).  ٢٩٠١( رواه ابن ماجه . صحيح - ٣

وفي أخرى عنها، عن النبي صلى اهللا ". . حججهادكن ال: " فقال. استأذنت النبي صلى اهللا عليه وسلم في الجهاد: وبألفاظ مختلفة، ففي رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها قالت - ٤

  . ، وأطرافه) ١٥٢٠( انظر البخاري حديث رقم " . نعم الجهاد الحج: "فقال. عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد؟

  ).  ٢٥٤٩( ، ومسلم ) ٣٠٠٤( صحيح رواه البخاري  - ٥
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١٢٦٤ -  ِه : قَالَ  �َوَعْن َجرِيٍر اْلَبَجِليُمْسِلٍم يُِقيُم " { �قَاَل َرُسوُل اَلل أَنَا بَرٌِئ ِمْن ُكل
  .  )٢(َوَرجَح اَْلُبَخارِي ِإْرَساَلُه   ,[َصِحيٌح  ]َالثَُة َوِإْسَناُدُه َرَواُه اَلث   }" بـَْنيَ اَْلُمْشرِِكنيَ 

ُهَما قَالَ  - ١٢٦٥ َال ِهْجَرَة بـَْعَد "  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }" َوَلِكْن ِجَهاٌد َونِيةٌ ، اَْلَفْتحِ 

١٢٦٦ -  ِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُموَسى َاْألَْشَعرِيَمْن قَاَتَل لَِتُكوَن َكِلَمُة " { �قَاَل َرُسوُل اَلل
  .  )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }" فـَُهَو ِيف َسِبيِل اَللهِ ، اَللِه ِهَي اَْلُعْلَيا

  

١٢٦٧ -  ْعِديِه ْبِن اَلسِه : قَالَ  �َوَعْن َعْبِد اَللَقِطُع اَهلِْْجَرُة َما "  { �قَاَل َرُسوُل اَلل َال تـَنـْ
 ُقوِتَل اَْلَعُدو "{   َساِئياَن  ، َرَواُه النَحُه اِْبُن ِحب٥(َوَصح(  .  

، ونَ َوُهْم َغار ، َعَلى َبِين اَْلُمْصطَِلقِ  �أََغاُر َرُسوُل اَللِه  { )٦(:  َوَعْن نَاِفٍع قَالَ  - ١٢٦٨
ُهَما . َوَسَىب َذرَارِيـُهمْ ، فـََقَتَل ُمَقاتَِلتَـُهمْ  َثِين ِبَذِلَك َعْبُد اَللِه ْبُن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ َفٌق َعَلْيِه    }َحدُمتـ

)٧(  .  
                                                                                                                                                                  

" هل لك أحد باليمن؟: " فقال. عن أبي سعيد؛ أن رجال هاجر إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اليمن: وله، وأ) ٢٥٣٠( ، وأبو داود ) ٧٦ - ٧٥/  ٣( رواه أحمد . صحيح كسابقه - ١

  . فذكره: قال. ال: قال" أذنا لك: "قال. أبواي: قال

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أبي حازم، عن جرير قالمن طريق أبي معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن )  ١٦٠٤( ، والترمذي ) ٢٦٤٥( رواه أبو داود . صحيح - ٢

ال تراءى : " لم؟ قال! يا رسول اهللا: قالوا: "وزاد. فذكره: فبلغ ذلك النبي صلى اهللا عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: قال. سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل

. والترمذي والدارقطني. وأبو حاتم. كما نقل ذلك عن البخاري، وأيضًا قاله أبو داود -)  ٣٦/  ٨( ومن هذا الوجه رواه النسائي -ح كما قال الحافظ، لكنه معلول باإلرسال وهذا سند صحي". ناراهما

  . لكن له شواهد يصح بها، وتفصيل ذلك باألصل: قلت

  ". وٕاذا استنفرتم فانفروا: "دا، وزا) ١٣٥٣( ، ومسلم ) ٢٨٢٥( رواه البخاري . صحيح - ٣

والرجل . والرجل يقاتل ليذكر. الرجل يقاتل للمغنم! يا رسول اهللا: عن أبي موسى؛ أن رجال أعرابيًا أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال)  ١٩٠٤( ، ومسلم ) ٢٨١٠( رواه البخاري . صحيح - ٤

  . فذكره: لى اهللا عليه وسلميقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل اهللا؟ فقال رسول اهللا ص

وفدت إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في وفد كلنا يطلب حاجة، وكنت آخرهم دخوال : عن عبد اهللا بن السعدي قال)  ١٥٧٩( ، وابن حبان ) ١٤٧و  ١٤٦/  ٦( رواه النسائي . صحيح - ٥

  . هللا إني تركت من خلفي وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت، فذكر الحديثيا رسول ا: فقلت" حاجتك: "فقال. على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . هو اإلمام الثقة الثبت النبيل مولى ابن عمر - ٦

: ة وتشديد الراء، أيبالغين المعجم": غارون). "بتحقيقي ٤٦٧(البن شاهين رقم " ناسخ الحديث ومنسوخه"وانظر ) نووي  ٣٦ - ٣٥/  ١٢( ، ومسلم ) ٢٥٤١( رواه البخاري . صحيح - ٧

  . غافلون
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أَمَر أَِمريًا َعَلى  ِإَذا �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: َعْن أَبِيِه قَالَ ، َوَعْن ُسَلْيَماَن ْبِن بـَُرْيَدةَ  - ١٢٦٩
، ِيف َسِبيِل اَللهِ ، اُْغُزوا ِبْسِم اَللهِ : "ُمث قَالَ ، َوِمبَْن َمَعُه ِمْن اَْلُمْسِلِمَني َخْرياً ، َجْيٍش أَْوَصاُه بِتَـْقَوى اَللهِ 

َوِإَذا َلِقيَت َعُدوَك ، َوَال تـَْقتُـُلوا َولِيداً ، ثـُلواَوَال متَُ ، َوَال تـَْغُدُروا، َوَال تـَُغلوا، اُْغُزوا، قَاتُِلوا ِمْن َكَفَر بِاَللهِ 
َها، ِمْن اَْلُمْشرِِكَني فَاْدُعُهْم ِإَىل َثَالِث ِخَصالٍ  ُهمْ ، فَأَيـتـُُهن َأَجابُوَك ِإلَيـْ : وَُكف َعنـُْهمْ ، فَاقْـَبْل ِمنـْ

ْسَالِم فَِإْن َأَجابُوَك فَاقْـَبْل مِ    . نـُْهمْ اُْدُعُهْم ِإَىل اَْإلِ

فَِإْن أَبـَْوا فََأْخبَـْرُهْم أَنـُهْم َيُكونُوَن  ، ُمث اُْدُعُهْم ِإَىل اَلتَحوِل ِمْن َدارِِهْم ِإَىل َداِر اَْلُمَهاِجرِينَ 
. وا َمَع اَْلُمْسِلِمنيَ ِيف اَْلَغِنيَمِة َواْلَفْيِء َشْيٌء ِإال َأْن ُجيَاِهدُ .  )١(َوَال َيُكوُن َهلُْم  ، َكَأْعَراِب اَْلُمْسِلِمنيَ 

َوِإَذا . فَِإْن أَبـَْوا فَاْسَتِعْن بِاَللِه َوقَاتِْلُهمْ ، فَِإْن ُهْم َأَجابُوَك فَاقْـَبْل ِمنـُْهمْ ، فَِإْن ُهْم أَبـَْوا فَاْسَأْهلُْم اَْجلِْزيَةَ 
َوَلِكْن ِاْجَعْل َهلُْم ، َفَال تـَْفَعلْ ، مَة نَِبيهِ َحاَصْرَت َأْهَل ِحْصٍن فََأرَاُدوَك َأْن َجتَْعَل َهلُْم ِذمَة اَللِه َوذِ 

َوِإَذا أَرَاُدوَك َأْن تـُْنزَِهلُْم َعَلى ، َأْهَوُن ِمْن َأن ُختِْفُروا ِذمَة اَللهِ .  )٢(فَِإنُكْم ِإْن ُختِْفُروا ِذَممَُكْم  ؛ ِذمَتكَ 
  }" فَِإنَك َال َتْدرِي أَُتِصيُب ِفيِهْم ُحْكَم اَللِه أَْم َال ؛ ِمكَ َبْل َعَلى ُحكْ ، َفَال تـَْفَعلْ ، ُحْكِم اَللهِ 

  .  )٣(َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم  

ُمتـَفٌق   }َكاَن ِإَذا أَرَاَد َغْزَوًة َورى ِبَغْريَِها   �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن َكْعِب ْبِن َماِلٍك  - ١٢٧٠
  .  )٤(َعَلْيِه  

ِإَذا ملَْ يـَُقاِتْل  �َشِهْدُت َرُسوَل اَللِه  {: َأن اَلنـْعَماَن ْبَن ُمَقرٍن قَالَ ؛ ِقلٍ َوَعْن َمعْ  - ١٢٧١
، َرَواُه َأْمحَُد َوالثَالثَةُ   }َويـَْنزَِل اَلنْصُر ، َوتـَُهب اَلريَاحُ ، َأوَل اَلنـَهاِر َأخَر اَْلِقَتاِل َحىت تـَُزوَل اَلشْمسُ 

  .  )٥(ُه َاْحلَاِكُم  َوَصححَ 

  ١(َوَأْصُلُه ِيف اَْلُبَخارِي(  .  

                                                 
  ". أ" سقط من - ١

  . تنقضوا": تخفروا" ومعنى " ذممكم وذمم أصحابكم: " والذي في مسلم" ذمتكم": "أ" وفي - ٢

  . وقد اختصر الحافظ بعض عباراته)  ٣) (  ١٧٣١( رواه مسلم . صحيح - ٣

  . أي سترها وأوهم غيرها :ورى).  ٥٤) (  ٢٧٦٩( ، ومسلم ) ٢٩٤٧( رواه البخاري . صحيح - ٤

  ).  ١١٦/  ٢( ، والحاكم ) ١٩١/  ٥" ( الكبرى"، والنسائي في ) ٢٦٥٥( ، وأبو داود ) ٤٤٥ - ٤٤٤/  ٥( رواه أحمد . صحيح - ٥
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اِر ِمْن  �ُسِئَل َرُسوُل اَللِه  {: قَالَ  �َوَعْن اَلصْعِب ْبِن َجثاَمَة  - ١٢٧٢ َعْن اَلد
ُهمْ هُ : "فـََقالَ ، فـَُيِصيُبوَن ِمْن ِنَسائِِهْم َوَذرَارِيِهمْ ، يـُبَـيُتونَ .  )٢(.  اَْلُمْشرِِكنيَ   )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }" ْم ِمنـْ

 .  

  

َها -١٢٧٣ . ِاْرِجعْ : " قَاَل لَِرُجٍل تَِبَعُه يـَْوَم َبْدرٍ  �َأن اَلنِيب  {؛ َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٤(َرَواُه ُمْسِلٌم    }" فـََلْن َأْسَتِعَني ِمبُْشرِكٍ 

ُهَماَوَعْن اِْبِن ُعَمَر َرضِ  - ١٢٧٤ رََأى ِاْمَرأًَة َمْقُتوَلًة ِيف بـَْعِض  �َأن َرُسوَل اَللِه  {؛ َي اَللُه َعنـْ
َياِن ، َمَغازِيهِ    .  )٥(ُمتـَفٌق َعلَْيِه    }فَأَْنَكَر قـَْتَل اَلنَساِء َوالصبـْ

ُقوا ، اَْلُمْشرِِكنيَ  اُقْـتُـُلوا ُشُيوخَ "  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َمسَُرَة  - ١٢٧٥ َواْسَتبـْ
  .  )٦(َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي  ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }" َشْرَخُهمْ 

١٢٧٦ -  ُهْم تـََباَرُزوا يـَْوَم َبْدٍر  { �َوَعْن َعِليأَنـ{    ٧(َرَواُه اَْلُبَخارِي(  .  

  

  .  )٨(َوَأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد ُمَطوالً  

                                                                                                                                                                  
  ". انتظر حتى تهب األرواح، وتحضر الصلوات ولكني شهدت القتال مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار: "عنه قال)  ٣١٦٠( رواه البخاري  - ١

  . وهي رواية مسلم" عن الذراري من المشركين" : " أ" وفي النسخة " . عن أهل الدار من المشركين: " ، وفي البخاري" األصل"كذا في  - ٢

  . أي يغار عليهم بالليل: يبيتون).  ١٧٤٥( ، مسلم )فتح /  ١٤٦/  ٦( صحيح رواه البخاري  - ٣

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان : عن عائشة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم؛ أنها قالت: وهو بتمامه)  ١٨١٧( رواه مسلم . صحيح - ٤

قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه . جئت ألتبعك، وأصيب معك: سول اهللا صلى اهللا عليه وسلميذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لر 

ما قال فقال له النبي صلى اهللا عليه وسلم ك. فقال له كما قال أول مرة. ثم مضى، حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل: قالت: وزاد. فذكر الحديث: ..... قال. ال: قال" تؤمن باهللا ورسوله ؟: "وسلم

  ". فانطلق: " فقال له رسـول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . نعم: قال" تؤمن باهللا ورسوله ؟: " فقال له كما قال أول مرة. ثم رجع فأدركه بالبيداء" فلن أستعين بمشرك. فارجع: " قال. أول مرة

  ". نهى عن قتل النساء والصبيانف: " ، وفي رواية لهما أيضاً ) ١٧٧٤( ، ومسلم ) ٣٠١٤( رواه البخاري . صحيح - ٥

  . وهذا سند ضعيف؛ إذ الحسن مدلس، وقد عنعنه: من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، به قلت)  ١٥٨٣( واللفظ له، والترمذي )  ٢٦٧٠( رواه أبو داود . ضعيف - ٦

  ).  ٣٩٦٥( رواه البخاري . صحيح - ٧

  ). ٢٦٦٥( رواه أبو داود . صحيـح - ٨
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َا أُْنزَِلْت َهِذِه َاْآليَُة ِفيَنا َمْعَشَر اَْألَْنَصارِ : قَالَ  �َوَعْن َأِيب أَيوَب  - ١٢٧٧ َوَال  �: يـَْعِين ، ِإمن
قَاَلُه َردا َعَلى َمْن أَْنَكَر َعَلى َمْن َمحََل َعَلى َصِف اَلروِم َحىت  )١( � تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَىل اَلتـْهُلَكِة 

  .  )٢(َواْحلَاِكُم  ، َواْبُن ِحبانَ ، َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي ، َرَواُه اَلثَالثَةُ . يِهْم َدَخَل فِ 

ُهَما قَالَ  - ١٢٧٨ ، َخنَْل َبِين اَلنِضريِ  �َحَرَق َرُسوُل اَللِه  {: َوَعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َوَقَطَع 

فَِإن اَْلُغُلوَل ؛ َال تـَُغلوا" { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن ُعَباَدَة ْبِن اَلصاِمِت  - ١٢٧٩
نـَْيا َواْآلِخَرةِ  َرَواُه َأْمحَدُ   }" نَاٌر َوَعاٌر َعَلى َأْصَحابِِه ِيف اَلد ، َساِئياَن  ، َوالنَحُه اْبُن ِحب٤(َوَصح(  .  

َرَواُه أَبُو َداُوَد    }َقَضى بِالسَلِب لِْلَقاِتِل  �َأن اَلنِيب  { �ْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك َوعَ  - ١٢٨٠
)٥(  .  

  .  )٦(َوَأْصُلُه ِعْنَد ُمْسِلٍم  

فَابـَْتَدرَاُه  {: قَالَ  -ِقصِة قـَْتِل َأِيب َجْهٍل  -ِيف  �َوَعْن َعْبِد اَلرْمحَِن ْبِن َعْوٍف  - ١٢٨١
َفْيِهَما َحىت قـََتَالهُ بِ  َهْل َمَسْحُتَما ؟ أَيُكَما قـَتَـَلهُ : "فـََقالَ ، فََأْخبَـرَاهُ  �ُمث اْنَصَرفَا ِإَىل َرُسوِل اَللِه ، َسيـْ

َفْيُكَما  ْبِن  َسْلُبُه ِلُمَعاِذ ْبِن َعْمِروِ ، ِكَالُكَما قـَتَـَلهُ : "فـََقالَ ، فـََنَظَر ِفيِهَما: قَالَ . َال : قَاَال " ؟َسيـْ
  .  )٧(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }" َاجلَُْموحِ 

                                                 
  ). ٢٦٦٥( رواه أبو داود . صحيـح - ١

  ". حديث حسن صحيح غريب: "وقال الترمذي).  ٢٧٥/  ٢( ، والحاكم ) ١٦٦٧( ، وابن حبان ) ٢٩٧٢( والترمذي )  ٤٩" ( التفسير"، والنسائي في ) ٢٥١٢( رواه أبو داود . صحيح - ٢

  ". ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن اهللا: نزل اهللا عز وجلفأ. وهي البويرة: "وزادا).  ١٧٤٦( ، ومسلم ) ٤٠٣١( رواه البخاري . صحيح - ٣

  ". األصل"انظر . حسن - ٤

  . في حديث طويل)  ٢٧١٩( رواه أبو داود . صحيح - ٥

  ).  ٤٤) (  ١٧٥٣( رواه مسلم . صحيح - ٦

  . مختصراً ، وقد ساقه الحافظ هنا ) ١٧٥٢( ، ومسلم ) ٣١٤١( رواه البخاري . صحيح - ٧
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َأْخَرَجُه أَبُو   }َنَصَب اَْلَمْنَجِنيَق َعَلى َأْهِل اَلطاِئِف  �َأن اَلنِيب  {؛ َوَعْن َمْكُحولٍ  - ١٢٨٢
  .  )١(.  َورَِجالُُه ثَِقاتٌ " اَْلَمَراِسيلِ "َداُوَد ِيف 

  .  )٢(  �اٍد َضِعيٍف َعْن َعِلي َوَوَصَلُه اْلُعَقْيِلي بِِإْسنَ 

فـََلما نـََزَعُه َجاَءُه ، َدَخَل َمكَة َوَعَلى رَْأِسِه اَْلِمْغَفرُ  �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن أََنٍس  - ١٢٨٣
  .  )٣(َعَلْيِه  ُمتـَفٌق   }" اُقْـتُـُلوهُ : "فـََقالَ ، اْبُن َخَطٍل ُمتَـَعلٌق بَِأْسَتاِر اَْلَكْعَبةِ : فـََقالَ ، َرُجلٌ 

َأْخَرَجُه أَبُو   }قـََتَل يـَْوَم َبْدٍر َثَالثًَة َصْرباً  �َأن َرُسوَل اَللِه  {؛ َوَعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ  - ١٢٨٤
  .  )٤(َورَِجالُُه ثَِقاٌت  " اَْلَمَراِسيلِ "َداُوَد ِيف 

َفَدى َرُجَلْنيِ ِمْن اَْلُمْسِلِمَني  �لِه َأن َرُسوَل اَل { �َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ  - ١٢٨٥
  .  )٥(َأْخَرَجُه اَلتـْرِمِذي َوَصحَحُه    }ِبَرُجٍل ِمْن اَْلُمْشرِِكَني 

  

  .  )٦(َوَأْصُلُه ِعْنَد ُمْسِلٍم  

َلِة  - ١٢٨٦ َأْسَلُموا ؛ َأْحَرُزوا ِإن اَْلَقْوَم ِإَذا " {: قَالَ  �َأن اَلنِيب  �َوَعْن َصْخِر ْبِن اَْلَعيـْ
  .  )٧(َورَِجالُُه ُمَوثـُقوَن  ، َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ   }" ِدَماَءُهْم َوأَْمَواَهلُمْ 

َلْو َكاَن اَْلُمْطَعُم "  {: قَاَل ِيف ُأَساَرى َبْدرٍ  �َأن اَلنِيب  �َوَعْن ُجبَـْريِ ْبِن ُمْطَعٍم  - ١٢٨٧
  .  )١(َرَواُه اَْلُبَخارِي    }" َكلَمِين ِيف َهُؤَالِء اَلنتـَْىن لَتَـرَْكتُـُهْم َلهُ ُمث  ، ْبُن َعِدي َحيا

                                                 
وروي أيضًا بسند صحيح، عن األوزاعي . وهو وٕان كان صحيح السند، فهو ضعيف؛ ألنه مرسل. من طريق سفيان، عن ثور، عن مكحول، به)  ٣٣٥" ( المراسيل"رواه أبو داود في . ضعيف - ١

  . ما يعرف هذا: وقال. ذلك أبلغك أن النبي صلى اهللا عليه وسلم رماهم بالمنجنيق؟ فأنكر: قلت ليحيى بن أبي كثير: قال

  ". منكر الحديث، ذاهب الحديث، ضعيف الحديث): " ٤٦/  ٢/  ٢( وفي سنده عبد اهللا بن خراش قال عنه أبو حاتم )  ٢٤٤/  ٢" ( الضعفاء الكبير" رواه العقيلي في. منكر - ٢

  ).  ١٣٥٧( ، ومسلم ) ٣٠٤٤( رواه البخاري . صحيح - ٣

  ).  ٣٣٧( برقم " المراسيل"ي وهو ف. ضعيف؛ إلرساله - ٤

  ". هذا حديث حسن صحيح: "وقال)  ١٥٦٨( رواه الترمذي . صحيح - ٥

أسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا : في حديث طويل من رواية عمران رضي اهللا عنه، وفيه)  ١٦٤١( رواه مسلم . صحيح - ٦

  . ففدي بالرجلين. سلم رجالاهللا عليه و 

  . وهو وٕان كان ضعيف السند؛ إال أن في الباب ما يشهد له)  ٣٠٦٧( رواه أبو داود . حسن - ٧



ْحَكاِم بـُُلوُغ اَْلَمَراِم ِمْن َأِدلِة َاْألَ   

 281 

١٢٨٨ -  أَْزَواجٌ  {: قَالَ  �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِي َنا َسَبايَا يـَْوَم َأْوطَاٍس َهلُن ، َأَصبـْ
  } )٢( � َصَناُت ِمَن اَلنَساِء ِإال َما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم َواْلُمحْ  �: فَأَنـَْزَل اَللُه تـََعاَىل ، فـََتَحرُجوا

  .  )٣(َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم  

ُهَما قَالَ  - ١٢٨٩ ِقَبَل ، َسرِيٍة َوأَنَا ِفيِهمْ  �بـََعَث َرُسوُل اَللِه  {: َوَعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َونـُفُلوا بَِعرياً بَِعرياً ، َفَكاَنْت ُسْهَمانـُُهْم اِثـَْينْ َعَشَر بَِعرياً ، فـََغِنُموا إِِبالً َكِثريَةً ، َجنْدٍ 

َولِلراِجِل َسْهًما ، يـَْوَم َخْيبَـَر لِْلَفَرِس َسْهَمْنيِ  )٥(  �َقَسَم َرُسوُل اَللِه  {: َوَعْنُه قَالَ  - ١٢٩٠
  .  )٦(لْفُظ لِْلُبَخارِي  َوال. ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }

  

  .  )٧(   }َوَسْهماً لَُه ، َسْهَمْنيِ لَِفَرِسهِ : َأْسَهَم لَِرُجٍل َولَِفَرِسِه َثَالثََة َأْسُهمٍ  {: َوِألَِيب َداُودَ 

ُهَما   - ١٢٩١ َال : "ُقولُ يَـ  �مسَِْعَت َرُسوَل اَللِه  {: قَالَ  )٨(َوَعْن َمْعِن ْبِن يَزِيَد َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٩(َوَصحَحُه اَلطَحاِوي  ، َوأَبُو َداُودَ ، َرَواُه َأْمحَُد   }" نـَْفَل ِإال بـَْعَد َاْخلُُمسِ 

، نـَفَل اَلرْبَع ِيف اَْلَبْدأَةِ  �َشِهْدُت َرُسوُل اَللِه  {: قَالَ  �َوَعْن َحِبيِب ْبِن َمْسَلَمٍة  - ١٢٩٢
 ُلَث ِيف اَلرَحُه اْبُن َاْجلَاُرودِ ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }ْجَعِة َوالثـانَ ، َوَصح١(َواْحلَاِكُم  ، َواْبُن ِحب(  .  

                                                                                                                                                                  
  ).  ٣١٣٩( رواه البخاري . صحيح - ١

  ).  ٣١٣٩( رواه البخاري . صحيح - ٢

  ).  ١٤٥٦( رواه مسلم . صحيح - ٣

  ).  ١٧٤٩( ، ومسلم ) ٣١٣٤( رواه البخاري . صحيح - ٤

  ". النبي: "في الهامش إلى نسخة" أ"، وأشار ناسخ " باألصلين"كذا  - ٥

إذا كان مع الرجل فرس فله ثالثة أسهم، فإن لم يكن له : فسره نافع فقال: قال: "وزاد -واللفظ للبخاري  -من طريق نافع، عن ابن عمر )  ١٧٦٢( ، ومسلم ) ٤٢٢٨( رواه البخاري . صحيح - ٦

  ". فرس فله سهم

  ).  ٢٧٣٣( رواه أبو داود . صحيح - ٧

  . وهو له وألبيه ولجده صحبة رضي اهللا عنهم" أ"والمثبت من " رضي اهللا عنه: "في األصل - ٨

يها دنانير في إمارة معاوية في أصبت جرة حمراء ف: من طريق أبي الجويرية قال)  ٢٤٢/  ٣" ( المعاني"، والطحاوي في ) ٢٧٥٤و  ٢٧٥٣( ، وأبو داود ) ٤٧٠/  ٣( رواه أحمد . صحيح - ٩

: فأتيته بها يقسمها بين المسلمين فأعطاني مثل ما أعطى رجال منهم، ثم قال: قال. معن بن يزيد: وعلينا رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بني سليم يقال له: قال. أرض الروم

ما أنا بأحق : قلت. ثم أخذ فعرض علي من نصيبه، فأبيت عليه: قال: وزاد. فذكره: . .... سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول. علهلوال أني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورأيته يف

  . والسياق ألحمد. به منك
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ُهَما قَالَ  - ١٢٩٣ يـُنَـفُل بـَْعَض َمْن  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: َوَعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
َعُث ِمْن اَلسَرايَا ِألَنـُْفِسِهمْ    .  )٢(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }ِسَوى َقْسِم َعامِة َاْجلَْيِش ، َخاصةً  يـَبـْ

  }فـََنْأُكُلُه َوَال نـَْرفـَُعُه ، ُكنا ُنِصيُب ِيف َمَغازِيَنا اَْلَعَسَل َواْلِعَنَب   { :[قَاَل  ]َوَعْنُه  - ١٢٩٤
  َوِألَِيب َداُودَ .  )٣(َرَواُه اَْلُبَخارِي : }  ُْهْم َاْخلُُمُس فـََلْم يـُؤ   .  )٤(َوَصحَحُه اْبُن ِحباَن  .   }َخْذ ِمنـْ

ُهَما قَالَ  - ١٢٩٥ َنا َطَعامًا يـَْوَم َخْيبَـرَ  {: َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َأِيب أَْوَىف َرِضَي اَللُه َعنـْ ، َأَصبـْ
َوَصحَحُه اْبُن ، َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ   }ُمث يـَْنَصِرُف  ،فـََيْأُخُذ ِمْنُه ِمْقَداَر َما َيْكِفيهِ ، َفَكاَن اَلرُجُل جيَِيءُ 

  .  )٥(َواْحلَاِكُم  ، َاْجلَاُرودِ 

َمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاَللِه َواْليَـْوِم " { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن ُرَوْيِفِع ْبِن ثَاِبٍت  - ١٢٩٦
َوَال يـَْلَبُس ثـَْوبًا ِمْن يفَِْء ، َحىت ِإَذا أَْعَجَفَها َردَها ِفيهِ ، يفَِْء اَْلُمْسِلِمنيَ  َاْآلِخِر َفَال يـَرَْكُب َدابًة ِمنْ 

  .  )٦(َورَِجالُُه َال بَْأَس ِِْم  ، َوالدارِِمي ، َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ   }" اَْلُمْسِلِمَني َحىت ِإَذا َأْخَلَقُه َردُه ِفيهِ 

جيُُِري َعَلى "  {: يـَُقولُ  �مسَِْعُت َرُسوَل اَللِه : قَالَ  �ِيب ُعبَـْيَدَة ْبِن َاجلَْراِح َوَعْن أَ  - ١٢٩٧
  .  )٧(َوِيف ِإْسَناِدِه َضْعٌف  ، َوَأْمحَدُ ، َأْخَرَجُه اْبُن َأِيب َشْيَبةَ   }" اَْلُمْسِلِمَني بـَْعُضُهمْ 

  

                                                                                                                                                                  
كنت عبدًا بمصر المرأة من بني هذيل فأعتقتني، فما خرجت : لمن طريق مكحول قا) ١٣٣/ ٢(، والحاكم ) ٤٨١٥( ، وابن حبان ) ١٠٧٩( وابن الجارود ) ٢٧٥٠(رواه أبو داود . صحيح - ١

منها وبها علم إال حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت  من مصر وبها علم إال حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إال حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فما خرجت

سمعت حبيب بن . نعم: هل سمعت في النفل شيئًا ؟ قال: فقلت له. زياد بن جارية التميمي: عن النفل، فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء، حتى أتيت شيخًا يقال لهالشام فغربلتها، كل ذلك أسأل 

  . والسياق ألبي داود. مسلمة الفهري، به

  ).  ٤٠) (  ١٧٥٠( ، ومسلم ) ٣١٣٥( رواه البخاري . صحيح - ٢

  ).  ٣١٥٤( بخاري رواه ال. صحيح - ٣

  ". فلم يخمسه النبي صلى اهللا عليه وسلم: "ولفظ ابن حبان)  ٤٨٠٥( ، وابن حبان ) ٢٧٠١( رواه أبو داود . صحيح - ٤

  ).  ١٢٦/  ٢( ، والحاكم ) ١٠٧٢( ( ، وابن الجارود ) ٢٧٠٤( رواه أبو داود . صحيح - ٥

  ).  ٢٣٠/  ٢( ، ، والدارمي ) ٢٧٠٨و  ٢١٥٩( رواه أبو داود . حسن - ٦

  ).  ٨٧٧و  ٨٧٦( ، وأبو يعلى ) ١٩٥/  ١( رواه أحمد . صحيح بشواهده - ٧
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١٢٩٨ -  جيُُِري َعَلى اَْلُمْسِلِمَني أَْدنَاُهمْ "  {: ْبِن اْلَعاصِ ِمْن َحِديِث َعْمرِِو : َولِْلطََياِلِسي "{   
)١(  .  

ِذمُة اَْلُمْسِلِمَني َواِحَدٌة " {]: اَللُه َعْنُه قَالَ َرِضَي ]َعْن َعِلي " : اَلصِحيَحْنيِ "َوِيف  - ١٢٩٩
  .  )٢(   }" َيْسَعىِ َا أَْدنَاُهمْ 

  .  )٣(   }" جيُُِري َعَلْيِهْم أَْقَصاُهمْ "  {: َوْجٍه آَخرَ  زَاَد اِْبُن َماَجه ِمنْ  - ١٣٠٠

  .  )٤(   }" َقْد َأَجْرنَا َمْن َأَجْرتِ  {: ِمْن َحِديٍث أَِم َهاِنئٍ " اَلصِحيَحْنيِ "َوِيف  - ١٣٠١

َع َرُسوَل اَللِه  �َوَعْن ُعَمَر  - ١٣٠٢ وَد َوالنَصاَرى ِمْن َألَْخرَِجن اَْليَـهُ "  {: يـَُقولُ  �أَنُه مسَِ
  .  )٥(.  َرَواُه ُمْسِلمٌ   }" َحىت َال أَدََع ِإال ُمْسِلماً ، َجزِيَرِة اَْلَعَربِ 

ِمما ملَْ يُوِجْف َعَلْيِه ، َكاَنْت أَْمَواُل َبِين اَلنِضِري ِمما أَفَاَء اَللُه َعَلى َرُسولِهِ   {: َوَعْنُه قَالَ  -١٣٠٢
َوَما بَِقَي ، َفَكاَن يـُْنِفُق َعَلى َأْهِلِه نـََفَقَة َسَنةٍ ، َخاصةً  �َفَكاَنْت لِلنِيب ، ِخبَْيٍل َوَال رَِكابٍ اَْلُمْسِلُموَن 

ًة ِيف َسِبيِل اَللهِ ، َجيَْعُلُه ِيف اَْلُكرَاِع َوالسَالحِ  َفٌق َعَلْيهِ   }" ُعد٦(.  ُمتـ(  .  

  

َنا ِفيَها َغَنًما ، َخْيبَـرَ  �َغَزْونَا َمَع َرُسوِل اَللِه  {: قَالَ  �َوَعْن ُمَعاٍذ  - ١٣٠٣ ، فََأَصبـْ
َورَِجالُُه َال بَْأَس ِِْم  ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }" َوَجَعَل بَِقيتَـَها ِيف اَْلَمْغَنمِ ، طَائَِفةً  �فـََقَسَم ِفيَنا َرُسوُل اَللِه 

)٧(  .  
                                                 

  ).  ١٩٧/  ٤( رواه أحمد . صحيح بشواهده - ١

  . وهو مرفوع في حديث طويل)  ١٣٧٠( ، ومسلم ) ٦٧٥٥( رواه البخاري . صحيح - ٢

ويجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين : ".. بيه، عن جده، ولكن لفظه ليس كما ذكره الحافظ، وٕانمامن طريق عمرو بن شعيب، عن أ)  ٢٦٨٥( رواه ابن ماجه . حسن.  - ٣

  . باللفظ الذي ذكره الحافظ وأيضًا من طريق عمرو بن شعيب، به)  ٢٧٥١( ولكن رواه أبو داود ). ٢٦٨٣( ونحو الجملة األخيرة عن ابن عباس عند ابن ماجه أيضًا ". أقصاهم

  ).  ٨٢رقم /  ٤٩٨/  ١( ( ، ومسلم ) ٣١٧١( وهو جزء من حديث رواه البخاري . صحيح - ٤

  ).  ١٧٦٧( رواه مسلم . صحيح - ٥

  . الدواب التي تصلح للحرب" الكراع. "اإليجاف هو اإلسراع، والمراد أنه حصل بال قتال": يوجف). " ٤٨) (  ١٧٥٧( ، ومسلم ) ٢٩٠٤( رواه البخاري . صحيح - ٦

رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمط، فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا، فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها : من طريق عبد الرحمن بن غنم قال)  ٢٧٠٧( رواه أبو داود . ال بأس به - ٧

  ". ما بحديثه بأس): " ١٧٠/  ٢/  ٤( قال أبو حاتم . ز األردنيوفي سنده أبو عبد العزي: قلت. فذكره: بقيتها في المغنم، فلقيت معاذ بن جبل، فحدثته، فقال معاذ
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َوَال َأْحِبُس ، ِإين َال َأِخيُس بِاْلَعْهدِ " { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : لَ قَا �َوَعْن َأِيب رَاِفٍع  - ١٣٠٤
  .  )١(َوَصحَحُه اْبُن ِحباَن  ، َوالنَساِئي ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }" اَلرُسَل 

َا قـَْريٍَة " {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ١٣٠٥ فَأََقْمُتْم ِفيَها، أَتـَْيُتُموَهاأَمي ،
َا قـَْريٍَة َعَصْت اَللَه َوَرُسوَلهُ ، َفَسْهُمُكْم ِفيَها ِه َوَرُسولِِه ، َوأَميِهَي َلُكمْ ، فَِإْن ُمخَُسَها لِل َرَواُه   }" ُمث

  .  )٢(.  ُمْسِلمٌ 

  

   )٤(  )٣(> َاْجلِْزيََة َواْهلُْدنََة بَاب   

  

ِمْن  -َاْجلِْزيَُة : يـَْعِين  -َأَخَذَها  �َأن اَلنِيب  { �ْبِد اَلرْمحَِن ْبِن َعْوٍف َعْن عَ  - ١٣٠٦
  .  )٥(َرَواُه اَْلُبَخارِّيُ     }َجمُوِس َهَجَر 

  .  )٦(ِفيَها اِْنِقطَاعٍ   " اَْلَمْوطَأِ "َوَلُه َطرِيٌق ِيف 

َأن اَلنِيب  {؛ ُعْثَماَن ْبِن َأِيب ُسَلْيَمانَ  )٧(َعنْ   وَ ، َعْن أََنسٍ ، َوَعْن َعاِصِم ْبِن ُعَمرَ  -  ١٣٠٧
  }َوَصاَحلَُه َعَلى َاْجلِْزيَِة ، َفَحَقَن َدِمهِ  )١(،  َفَأَخُذوُه ، بـَْعٍث َخاِلُد ْبُن اَْلَولِيِد ِإَىل ُأَكْيِدِر ُدوَمةَ  �

  .  )٢(َرَواُه أَبُو َداُودَ   

                                                 
بعثتني قريش إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما رأيت رسول اهللا : عن أبي رافع قال)  ١٦٣٠( ، وابن حبان ) ٢٠٥/  ٥" ( الكبرى"، والنسائي في ) ٢٧٥٨( صحيح رواه أبو داود  - ١

ولكن ارجع : "وزادوا" الرسل"بدل " البرد"فذكر الحديث وعندهم : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. إني واهللا ال أرجع إليهم أبداً ! يا رسول اهللا: فقلت. لبي اإلسالمصلى اهللا عليه وسلم ألقي في ق

  . فذهبت، ثم أتيت النبي صلى اهللا عليه وسلم، فأسلمت: قال" فإن كان في نفسك الذي في نفسك اآلن، فارجع

  ).  ١٧٥٦( صحيح رواه مسلم  - ٢

  ". بلغ معارضة بأصل مؤلفه رحمة اهللا عليه على يد كاتبه أضعف خلق اهللا؛ عمر بن علي التتائي: "هنا" األصل"كتب ناسخ  - ٣

  ". بلغ معارضة بأصل مؤلفه رحمة اهللا عليه على يد كاتبه أضعف خلق اهللا؛ عمر بن علي التتائي: "هنا" األصل"كتب ناسخ  - ٤

  ).  ٣١٥٧( رواه البخاري . صحيح - ٥

: فقال عبد الرحمن بن عوف. ما أدري كيف أصنع في أمرهم: عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال)  ٤٢/  ٢٧٨/  ١" ( الموطأ"روى مالك في  - ٦

  ". هذا منقطع مع ثقة رجاله): "  ٢٦١/  ٦" ( الفتح"وهذا كما قال الحافظ هنا وفي : قلت". ل الكتابسنوا بهم سنة أه: "أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ". أ"من " عن"سقط  - ٧
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َوأََمَرِين َأْن آُخَذ ِمْن  ، ِإَىل اَْلَيَمنِ  �بـََعَثِين اَلنِيب  {: قَالَ  �َبٍل َوَعْن ُمَعاِذ ْبِن جَ  - ١٣٠٨
  .  )٣(َواْحلَاِكمُ   ، َوَصحَحُه اِْبُن ِحبانَ ، َأْخَرَجُه اَلثَالثَةِ   }َأْو َعْدلَُه معافرياً ، ُكل َحاملٍِ ِديَناراً 

  

ْسَالِم يـَْعُلو" {: قَالَ  �َعْن اَلنِيب  �َزِين َوَعْن َعاِئٍذ ْبُن َعْمرِِو اْلمُ  - ١٣٠٩ " َوَال يـُْعَلى، َاْإلِ
اَرُقْطِينُّ     } ٤(َأْخَرَجُه اَلد(  .  

َال تـَْبَدُؤوا اَْليَـُهوَد َوالنَصاَرى "  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  �َوَعْن َأِيب ُهرَيـَْرَة  - ١٣١٠
  .  )٥(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }" فَاْضطَروُه ِإَىل َأْضَيِقهِ ، ُتْم َأَحَدُهْم ِيف َطرِيقٍ َوِإَذا َلِقي، بِالسَالمِ 

َفذَكْر .. …. َخرََج َعاَم َاحلَُْديِْبَيةِ  �َأن اَلنِيب  {؛ َوَمْرَوانُ . َوَعْن اَْلِمْسَوِر ْبُن َخمَْرَمةَ  - ١٣١١
َعَلى َوْضِع َاْحلَْرِب : ا َصاَحلَ َعَلْيِه ُحمَمُد ْبُن َعْبِد اَللِه ُسَهْيِل ْبِن َعْمرِوٍ َهَذا مَ : " َوِفيهِ ، َاحلَِْديَث ِبطُولِهِ 

  .  )٦(َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ     }" َوَيُكف بـَْعُضُهْم َعْن بـَْعضِ ، يَْأَمُن ِفيَها اَلناسُ ، َعْشِر ِسِننيَ 

  .  )٧(َوَأْصِلِه ِيف اَْلُبَخارِّيِ   

َأن َمْن َجاَء ِمْنُكْم ملَْ نـَُرْدُه  {: َوِفيهِ ، َوَأْخرَُج ُمْسِلٍم بـَْعِضِه ِمْن َحِديِث أََنسٍ  - ١٣١٢
َنا، َعَلْيُكمْ    أََنْكُتُب َهَذا يَا َرُسوُل : فـََقاُلوا. َوَمْن َجاءَُكْم ِمنا َرَدْدُمتُوُه َعَليـْ

  

                                                                                                                                                                  
  ". فأخذه، فأتوه به": "السنن"، والذي في "فأخذه": "أ"وفي  - ١

  . مطوال)  ١٨٧/  ٩( ، والبيهقي ) ٣٠٣٧( رواه أبو داود . حسن - ٢

  . ثياب تكون باليمن، نسبة إلى بلد هناك: المعافري).  ٣٩٨/  ١( ، والحاكم ) ٧٩٤( ، وابن حبان ) ٦٢٣( ، والترمذي ) ٢٦ - ٢٥/  ٥( ، والنسائي ) ٣٠٣٨( داود رواه أبو . صحيح - ٣

بعد أن عزاه للروياني والدارقطني، فلعله عند الروياني من طريق  سنده -)  ٢٢٠/  ٣" ( الفتح" وقد حسن الحافظ في. بسند ضعيف، فيه مجهوالن)  ٣١/  ٢٥٢/  ٣( رواه الدارقطني . حسن -  ٤

  . وأيضًا يصبح موقوفًا على ابن عباس كما علقه البخاري، ووصله غيره. ولكن له شواهد تقويه مرفوعاً : قلت. آخر غير طريق الدارقطني، وٕاال فيكون ضعيفًا أيضاً 

  ).  ٢١٦٧( رواه مسلم . صحيح - ٥

. وال إغالل من طريق المسور ومروان بن الحكم؛ أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه ال إسالل)  ٢٧٦٦( داود  رواه أبو. حسن - ٦

نعم ساق أبو . وليس األمر كذلك، إذ ليس عند أبي داود سوى ما ذكرت وٕان كان قد ساقه بلفظه هو، وأيضًا صرح بأن الحديث طويل، -رحمه اهللا  -وهذا الحديث هو الذي قصده الحافظ : قلت

  . ليس فيه محل الشاهد الذي ذكره الحافظ)  ٢٧٦٥( داود الحديث في الصلح بطوله، لكنه من طريق المسور وحده 

  ).  ٣٣٣ - ٣٢٩/  ٥( انظر  - ٧
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َفَسَيْجَعُل اَللُه لَُه ، َوَمْن َجاَءنَا ِمنـُْهمْ ، ا ِإلَْيِهْم فَأَبـَْعَدُه اَللهُ ِإنُه ِمْن َذَهٍب ِمن . نـََعمْ : "قَالَ ؟ اَللهُ 
  .  )١(   }" فـََرجاً َوُخمْرِجاً 

ِمْن قـَْتِل ُمَعاِهدًا ملَْ يـَرَْح " {: قَالَ  �َعْن اَلنِيب  )٢(؛ َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َعْمرِوٍ    -  ١٣١٣
 رَِحيَها لُِيوَجَد ِمْن َمِسريَِة أَْربَِعَني َعاّماً ، ةِ رَاِئَحَة َاْجلَن ٣(َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِّيُ     }" َوِإن(  .  

  اَلسْبِق َوالرْمِي بَاب   

  

ُهَما قَالَ  - ١٣١٤ ، بِاْخلَْيِل اَلِيت َقْد ُأْضِمَرتْ  �َساَبَق اَلنِيب  {: َعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
 )٤(َوَساَبَق بـَْنيَ َاْخلَْيِل اَلِيت ملَْ ُتَضمْر ِمْن اَلثِنيِة ِإَىل َمْسِجدٍ   . وََكاَن أََمُدَها ثَِنيِة اَْلَوَداعِ ، ِمْن احلَْْفَياءِ 

ِمْن احلَْْفَياِء : قَاَل ُسْفَيانُ ، زَاَد اَْلُبَخارِي  )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }وََكاَن اِْبُن ُعَمَر ِفيَمْن َساَبَق ، َبِين ُزرَْيقٍ 
  .  )٦(َوِمْن اَلثِنيِة ِإَىل َمْسِجِد َبِين ُزرَْيٍق ِميلٍ   ، َأْو ِستةَ ، ِإَىل ثَِنيِة اَْلَوَداُع َمخَْسِة أَْمَيالٍ 

َوأَبُو ، َرَواُه َأْمحَدُ   }ْلَغايَِة َوَفْضِل اَْلَقرُْح ِيف اَ ، َسْبَق بـَْنيَ َاْخلَْيلِ  �َأن اَلنِيب  {؛ َوَعْنهُ  - ١٣١٥
  .  )٧(َوَصحَحُه اِْبُن ِحبانَ   ، َداُودَ 

، أَْو َنْصلٍ ، َال َسْبَق ِإال ِيف ُخف " { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  - ١٣١٦
  .  )٨(ُه اِْبُن ِحبانَ   َوَصححَ ، َوالثَالثَةَ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }" َأْو َحاِفرٍ 

َوُهَو َال يَْأَمُن أَْن  -َمْن أَْدُخُل فـََرسًا بـَْنيَ فـََرَسْنيِ "  {: قَالَ  �َعْن اَلنِيب ، َوَعْنهُ  - ١٣١٧
  .  )١(ِعيف ٌ  َوِإْسَناُدُه ضَ ، َوأَبُو َداُودَ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }" َوِإْن أَِمَن فـَُهَو ِقَمارٌ ، َفَال بَْأَس بِهِ  -َيْسِبَق 

                                                 
  ).  ١٧٨٤( رواه مسلم . صحيح - ١

  ". عمر"إلى " أ"تحرف في  - ٢

  ).  ٣١٦٦( رواه البخاري . حيحص - ٣

  ". أ"سقط من  - ٤

  ).  ١٨٧٠( ، ومسلم ) ٤٢٠( رواه البخاري . صحيح - ٥

  ).  ٢٨٦٨( البخاري برقم  - ٦

  . سةجمع قارح، والقارح من الخيل هو الذي دخل في السنة الخام: القرح).  ٤٦٦٩( ، وابن حبان ) ٢٥٧٧( ، وأبو داود ) ١٥٧/  ٢( رواه أحمد . صحيح - ٧

  ". حديث حسن: "وقال الترمذي).  ٤٦٧١( ، وابن حبان ) ١٧٠٠( ، والترمذي ) ٢٢٦/  ٦( ، والنسائي ) ٢٥٧٤( ، وأبو داود ) ٤٧٤/  ٢( رواه أحمد . صحيح - ٨
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َوُهَو َعَلى اَْلِمْنَربِ  �مسَِْعَت َرُسوَل اَللِه  :[قَاَل  ] { �َوَعْن َعَقَبِة ْبُن َعاِمٍر  - ١٣١٨
َأَال ، ْميُ َأَال ِإن اَْلُقوَة اَلر ، َأَال ِإن اَْلُقوَة اَلرْميُ " )٢( � َوأَِعدوا َهلُْم َما ِاْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوٍة  �: يـَْقَرأُ 

  .  )٤(.  َرَواُه ُمْسِلٌم .  )٣(   }ِإن اَْلُقوَة اَلرْمُي 

    

                                                                                                                                                                  
وسفيان بن حسين . عيد بن المسيب، عن أبي هريرة، بهمن طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن س)  ٢٨٧٦( ، وابن ماجه ) ٢٥٧٩( ، وأبو داود ) ٥٠٥/  ٢( رواه أحمد . ضعيف - ١

ليس : عن يحيى بن سعيد؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يقول)  ٤٦/  ٤٦٨/  ٢" ( الموطأ"ضعيف في الزهري كما هو معروف، وأغلب ظني أن هذا من كالم ابن المسيب، فقد رواه مالك في 

): "  ٢٢٤٩رقم /  ٢٥٢/  ٢" ( العلل"ثم رأيت أبا حاتم قال في . واهللا أعلم. فلعل هذا هو أصل الحديث. سبق، وٕان سبق لم يكن عليه شيءبرهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ ال

  " . واه يحيى بن سعيد، عن سعيد قولهوقد ر . لم يعمل سفيان بن حسين بشيء، ال يشبه أن يكون عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله. هذا خطأ

وسفيان بن حسين . من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به)  ٢٨٧٦( ، وابن ماجه ) ٢٥٧٩( ، وأبو داود ) ٥٠٥/  ٢( رواه أحمد . ضعيف - ٢

ليس : عن يحيى بن سعيد؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يقول)  ٤٦/  ٤٦٨/  ٢" ( الموطأ"ب، فقد رواه مالك في ضعيف في الزهري كما هو معروف، وأغلب ظني أن هذا من كالم ابن المسي

): "  ٢٢٤٩قم ر /  ٢٥٢/  ٢" ( العلل"ثم رأيت أبا حاتم قال في . واهللا أعلم. فلعل هذا هو أصل الحديث. برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وٕان سبق لم يكن عليه شيء

  " . وقد رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد قوله. لم يعمل سفيان بن حسين بشيء، ال يشبه أن يكون عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله. هذا خطأ

  ". الصحيح"وهي في " . أ"سقطت الجملة الثالثة من  - ٣

  ).  ١٩١٧( رواه مسلم . صحيح - ٤
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   )١(  ١٧٠َاْألَْطِعَمِة ِكَتاب 

  

فََأَكَلُه ، ُكل ِذي نَاٍب ِمْن اَلسَباعِ "  {: قَالَ  �َعْن اَلنِيب  �َعْن َأِيب ُهَريـْرََة  - ١٣١٩
  .  )٢(.  َرَواُه ُمْسِلمٌ   }" َحَرامٌ 

وَُكل ِذي ِخمَْلٍب ِمْن "  {: َوزَادَ . نـََهى: ِمْن َحِديِث اِْبِن َعباٍس بَِلْفظٍ : َوَأْخَرَجهُ  - ١٣٢٠
  .  )٣(   }" اَلطْريِ 

، يـَْوَم َخْيبَـَر َعْن حلُُوِم َاحلُُْمِر َاْألَْهِليةِ  �نـََهى َرُسوُل اَللِه  {: قَالَ  �َوَعْن َجاِبٍر  - ١٣٢١
  .  )٥(.    }َوَرخَص  {: َوِيف َلْفِظ اَْلُبَخارِي .  )٤(.  ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }ِيف ُحلُوِم َاْخلَْيِل  َوْأَذنْ 

  }نَْأُكُل َاجلََْراَد ، َسْبَع َغَزَواتٍ  �َغَزْونَا َمَع َرُسوِل اَللِه  {: َوَعْن اِْبِن َأِيب َأْوَىف قَالَ  - ١٣٢٢
  .  )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيِه  

 �فـَبَـَعَث ِبَورِِكَها ِإَىل َرُسوِل اَللِه ، َفَذَحبََها: قَالَ  { -ِيف ِقصِة َاْألَْرَنِب  -َوَعْن أََنٍس  - ١٣٢٣
  .  )٧(.  ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }فـََقِبَلُه 

ُهَما قَالَ  - ١٣٢٤ ْتِل أَْرَبِع ِمْن َعْن قَـ  �نـََهى َرُسوُل اَللِه  {: َوَعْن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
 َوابْمَلةُ : اَلدْحَلةُ ، اَلنَرُد ، َواْهلُْدُهدُ ، َوالنانَ ، َوأَبُو َداُودَ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }َوالصَحُه اِْبُن ِحب٨(.  َوَصح(  .  

 .  

                                                 
  " . بلغ عمر التتائي وولده علي": "األصل"جاء في هامش  - ١

  ).  ١٩٣٣( رواه مسلم . صحيح - ٢

  ).  ١٩٣٤( رواه مسلم . صحيح - ٣

  ).  ١٩٤١( ، ومسلم ) ٤٢١٩( رواه البخاري . صحيح - ٤

  . ة البخاري، وهو الصواب إذ هو الموافق لرواي" أ"والمثبت من " وفي لفظ للبخاري" : "األصل"في  - ٥

  ).  ١٩٥٢( ، ومسلم ) ٥٤٩٥( رواه البخاري . صحيح - ٦

  ).  ١٩٥٣( ، ومسلم ) ٢٥٧٢( رواه البخاري . صحيح - ٧

  ).  ١٠٧٨( وابن حبان )  ٣٢٢٤( ، وابن ماجه ) ٥٢٦٧( ، وأبو داود ) ٣٤٧و  ٣٣٢/  ١( رواه أحمد . صحيح - ٨
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: قـُْلتُ . نِْعمَ : قَالَ  ؟ )١(اَلضُبُع َصْيُد ِهَي  : قـُْلُت ِجلَاِبرٍ  {: َوَعْن اِْبِن َأِيب َعماٍر قَالَ  - ١٣٢٥
  .  )٣(.  َواْبُن ِحبانَ ، َوَصحَحُه اَْلُبَخارِي  )٢(َواْألَْربـََعَة  ، َرَواُه َأْمحَدُ   }نِْعَم : قَالَ  �قَاَلُه َرُسوُل اَللِه 

 .  
ُفذِ  )٤(؛   �َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  - ١٣٢٦ ِيف َما  ُقْل َال َأجدُ  �: فـََقالَ ، أَنُه ُسِئَل َعْن اَْلُقنـْ

ذََكَر ِعْنَد اَلنِيب  {: مسَِْعَت أَبَا ُهَريـَْرَة يـَُقولُ : فـََقاَل َشْيٌخ ِعْنَدهُ  )٥( � أُوِحَي ِإَيل ُحمَرًما َعَلى طَاِعٍم 
 ِيب٦(َوِإْسَناُدُه َضِعيٌف  ، َوأَبُو َداُودَ ، َأْخَرَجُه َأْمحَدُ   }" ِخْبثََة ِمْن َاْخلََباِئثِ : فـََقالَ  �اَلن(  .  

ُهَما قَالَ  - ١٣٢٧ َلِة َوأَْلَباَِا  �نـََهى َرُسوُل اَللِه  {: َوَعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ َعْن َاجلَْال{  
 َساِئيالن َأْخَرَجُه َاْألَْربـََعِة ِإال ،  ْرِمِذيَنُه اَلتـ٧(َوَحس(  .  

ُمتـَفٌق   } �فََأَكَل ِمْنُه اَلنِيب  -اَحلَِْماِر اَْلَوْحِشي  ِيف ِقصةِ - { �َوَعْن َأِيب قـََتاَدٌة  - ١٣٢٨
  .  )٨(َعَلْيِه  

َها قَاَلتْ  - ١٣٢٩  �َحنَْرنَا َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَللِه  {: َوَعْن َأْمسَاِء بِْنِت َأِيب َبْكٍر َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٩(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }فََأَكْلَناُه ، فـََرساً 

                                                 
  " . هي: "الهامش إلى نسخة أخرىثم أشار ناسخها في " هو" : "أ"وقع في نسخة  - ١

  " . أحمد واألربعة: "وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة أخرى" الخمسة" "أ"وقع في نسخة  - ٢

حسن : "قال الترمذيو ).  ١٠٦٨( ، وابن حبان ) ٣٢٣٦( ، وابن ماجه ) ٨٥١( ، والترمذي ) ١٩١/  ٥( ، والنسائي ) ٣٨٠١( ، وأبو داود ) ٣٢٢/  ٣١٨/  ٣( رواه أحمد . صحيح - ٣

وفي الحديث سؤال ابن أبي عمار لجابر عن أكلها، وجواب جابر له : قلت" . حديث صحيح" هو : سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال): " ٧٥٧/  ٢" ( العلل الكبير"وقال في ". صحيح

  . باإليجاب

  ". رضي اهللا عنهما": "أ"وفي  - ٤

  ". رضي اهللا عنهما": "أ"وفي  - ٥

عيسى، وأبوه، والشيخ الذي " مجاهيل"وهذا سند فيه ثالثة . كنت عند ابن عمر، به: ، من طريق عيسى بن نميلة، عن أبيه، قال) ٣٧٩٩( ، وأبو داود ) ٣٨١/  ٢( رواه أحمد . ضعيف - ٦

  . سمعه من أبي هريرة

  " . حديث حسن غريب: "وقال الترمذي).  ٣١٨٩( ، وابن ماجه ) ١٨٢٤( ، والترمذي ) ٣٧٨٥( رواه أبو داود . بشواهده. صحيح - ٧

. قال فأخذها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأكلها. معنا رجله: قالوا" هل معكم منه شيء ؟: "فقال صلى اهللا عليه وسلم: وفيه).  ٦٣) (  ١١٩٦( ، ومسلم ) ٢٨٥٤( رواه البخاري . صحيح -  ٨

  ).  ٧٣٤( وحديث أبي قتادة هذا تقدم برقم . فأكلها

  ).  ١٩٤٢( ، ومسلم ) ٥٥١٠( رواه البخاري . صحيح - ٩
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ُهَما قَالَ  - ١٣٣٠  �َأُكل اَلضب َعَلى َماِئَدِة َرُسوُل اَللِه  {: َوَعْن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }

١٣٣١ -  ْمحَِن ْبِن ُعْثَماَن اَْلُقَرِشيَوَعْن َعْبِد اَلر� }  طَِبيبًا َسَأَل َرُسوَل اَلل ٢(  �ِه َأن( 
  .  )٣(َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم  ، َأْخَرَجُه َأْمحَدُ   }فـَنَـَهى َعْن قـَْتِلَها ، َعْن اَلضْفدَِع َجيَْعُلَها ِيف َدَواءٍ  �

  

  اَلصْيِد َوالذبَاِئِح بَاب   

  

، ِإال َكْلَب َماِشَيةٍ ، باً َمِن اختََذ َكلْ " { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َعْن َأِيب ُهَريـْرََة  - ١٣٣٢
  .  )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }" اِنـْتَـَقَص ِمْن َأْجرِِه ُكل يـَْوٍم ِقريَاطٌ ، أَْو َزرْعٍ ، َأْو َصْيدٍ 

ِإَذا أَْرَسَلَت َكْلَبَك " { �قَاَل ِيل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َعِدي بِن َحامتٍِ  - ١٣٣٣
 ا فَاْذَحبْهُ ، هِ فَاذُْكِر اْسَم اَللَوِإْن أَْدرَْكَتُه َقْد قُِتَل وَملَْ يـُؤَْكْل ِمْنُه َفُكْلهُ ، فَِإْن أَْمَسَك َعَلْيَك فََأْدرَْكَتُه َحي ،

َرُه َوَقْد قُِتَل َفَال تَْأُكلْ  َرَمْيَت  َوِإنْ ، فَِإنَك َال َتْدرِي أَيـُهَما قـَتَـَلهُ : َوِإْن َوَجْدَت َمَع َكْلِبَك َكْلًبا َغيـْ
، َفُكْل ِإْن ِشْئتَ ، فـََلْم جتَِْد ِفيِه ِإال أَثـََر َسْهِمكَ ، فَِإْن َغاَب َعْنَك يـَْوماً ، َسْهَمَك فَاذُْكِر اْسَم اَللهِ 

  .  )٥(َوَهَذا َلْفُظ ُمْسِلٍم  ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }" َفَال تَْأُكلْ ، َوِإْن َوَجْدتَُه َغرِيقاً ِيف اَْلَماءِ 

                                                 
فأكل من السمن واألقط، وترك . أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سمنًا وأقطًا وأضباً : من حديث ابن عباس قال)  ١٩٤٧( ، ومسلم ) ٧٣٥٨( رواه البخاري . صحيح - ١

  . والسياق لمسلم. ى اهللا عليه وسلم، ولو كان حرامًا ما أكل على مائدة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموترك الضب تقذرًا، وأكل على مائدة رسول اهللا صل

  ". النبي: "في الهامش إلى نسخة" أ"، وأشار ناسخ " باألصلين"كذا  - ٢

من نفس الطريق، )  ٢١٠/  ٧( ، والنسائي ) ٣٨٧١( وأيضا رواه أبو داود : تقل. من طريق ابن المسيب، عن عبد الرحمن، به)  ٤١١/  ٤( ، والحاكم ) ٤٩٩/  ٣( رواه أحمد . صحيح - ٣

  . وبنفس اللفظ

  . والسياق لمسلم)  ٥٨) (  ١٥٧٥( ، ومسلم ) ٢٣٢٢( رواه البخاري . صحيح - ٤

  ).  ٦) (  ١٩٢٩( ، ومسلم ) ٥٤٨٤( صحيح رواه البخاري  - ٥
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ِإَذا : "فـََقالَ  )١(َعْن َصْيِد اَْلِمْعَراِض   �َسأَْلُت َرُسوَل اَللِه  {: َوَعْن َعِدي قَالَ  - ١٣٣٤
ِه َفُكلْ  ُه َوِقيذٌ ، فـَُقِتلَ ، َوِإَذا َأَصْبَت ِبَعْرِضهِ ، َأَصْبَت ِحبَدَفَال تَْأُكلْ ، فَِإن "{    ٢(َرَواُه اَْلُبَخارِي(  .  

  

، فـََغاَب َعْنكَ ، ِإَذا َرَمْيَت ِبَسْهِمكَ "  {: قَالَ  �َعِن اَلنِيب  �ثـَْعَلَبَة  َوَعْن َأِيب  - ١٣٣٥
  .  )٣(َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم    }" َما ملَْ يـُْنِنتْ ، فََأْدرَْكَتُه َفُكْلهُ 

َها - ١٣٣٦ ، ْومًا يَْأتُونـََنا بِاللْحمِ ِإن قَـ  �َأن قـَْوًما قَاُلوا لِلنِيب  {؛ َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٤(َرَواُه اَْلُبَخارِي    }" وَُكُلوهُ ، َمسوا اَللَه َعَلْيِه أَنـُْتمْ : " فـََقالَ ؟ َال َنْدرِي أَذُِكَر ِاْسُم اَللِه َعَلْيِه أَْم َال 

١٣٣٧ -  ٍل اْلُمَزِينِه بِن ُمَغفَرُسوَل  { �َوَعْن َعْبِد اَلل ِه َأننـََهى َعِن َاْخلَْذفِ  �اَلل ،
. ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }" َوتـَْفَقُأ اَْلَعْنيَ ، َوَلِكنـَها َتْكِسُر اَلسن ، َوَال تـَْنَكُأ َعُدوا، ِإنـَها َال َتِصيُد َصْيًدا: "َوقَالَ 

  .  )٥(َواللْفُظ ِلُمْسِلٍم  

ُهَماَوَعِن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه عَ  - ١٣٣٨ َال تـَتِخُذوا َشْيئًا ِفيِه " {: قَالَ  �َأن اَلنِيب ؛ نـْ
  .  )٦(َرَواُه ُمْسِلٌم    }" اَلروُح َغَرًضا

َعْن  �َفُسِئَل اَلنِيب ، َأّن اْمَرأًَة َذَحبَْت َشاًة ِحبََجرٍ  { �َوَعْن َكْعِب ْبِن َماِلٍك  - ١٣٣٩
  .  )٧(َواُه اَْلُبَخارِي  رَ   }فََأَمَر بَِأْكِلَها ، َذِلكَ 

                                                 
بكسر الميم، : المعراض: " ما يلي" أ"وجاء في هامش النسخة : قلت.  ريس وال نصل، يمضي عرضًا، فيصيب بعرض العود، ال بحدهسهم يرمى به بال: المعراض؛ بالكسر" اللسان"في  - ١

ن غليظ الوسط، فإذا رمي به عود رقيق الطرفي: فإذا رمي به اعترض وقيل… . سهم: وقيل. خشبة ثقيلة، أو عصا رأسها محدد بحديد، وقد تكون بدونها: وسكون المهملة، وبراء، وضاد معجمة، 

  ". زكريا األنصاري من هامش األصل: شيخ اإلسالم، يعني. انتهى. رسب مستوياً 

  ).  ٥٤٧٦( رواه البخاري . صحيح - ٢

  ).  ١٩٣١( رواه مسلم . صحيح - ٣

  ).  ٥٥٠٧( رواه البخاري . صحيح - ٤

خذف ": أ"هو أن يرمي اإلنسان الحصاة جاعال إياها بين سبابتيه، أو بين السبابة واإلبهام، وفي هامش النسخة : ذفوالخ).  ٥٦) (  ١٩٥٤( ، ومسلم ) ٥٤٧٩( رواه البخاري . صحيح - ٥

  . برؤوس األصابع: الحصى

  . الهدف: والغرض).  ١٩٥٧( رواه مسلم . صحيح - ٦

  ). فتح /  ٦٣١/  ٩( رواه البخاري . صحيح - ٧
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َر اَلدمُ " {: قَالَ  �َعِن اَلنِيب  �َوَعْن رَاِفِع ْبِن َخِديٍج  - ١٣٤٠ ُِِْه َوذُِكَر ِاْسُم اَ ، َما ألل
 )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }" َفُمَدى َاْحلََبشِ : َوأَما اَلظُفرُ ؛ فـََعْظمٌ ؛ أَما اَلسن ؛ َفُكْل لَْيَس اَلسن َوالظْفرَ ، َعَلْيهِ 

 .  

  

ُهَما قَالَ  - ١٣٤١ َأْن يـُْقَتَل  �نـََهى َرُسوُل اَللِه  {: َوَعْن َجاِبِر بِن َعْبِد اَللِه َرِضَي اَللُه َعنـْ
ًرا    .  )٢(َرَواُه ُمْسِلٌم    }َشْيٌء ِمَن اَلدَواب َصبـْ

اِد ْبِن َأْوٍس  - ١٣٤٢ ِه : قَالَ  �َوَعْن َشدْحَساَن "  { �قَاَل َرُسوُل اَلل ِإن اَللَه َكَتَب َاْإلِ
َلةَ ، َعَلى ُكل َشْيءٍ  ْحبَةَ َوِإذَ ، فَِإَذا قـَتَـْلُتْم فََأْحِسُنوا اَْلِقتـْ َأَحدُُكْم َشْفَرتَهُ ، ا َذَحبُْتْم فََأْحِسُنوا اَلذ َوْلُيِحد ،

  .  )٤(َرَواُه ُمْسِلٌم    }" َذبِيَحَتهُ  )٣(َوْلُريِْح  

١٣٤٣ -  ِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِيهِ " { �قَاَل َرُسوُل اَللذََكاُة َاْجلَِنِني ذََكاُة أُم "
  .  )٥(َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن  ، ُه َأْمحَدُ َرَوا  }

ُهَما - ١٣٤٤ ، اَْلُمْسِلُم َيْكِفيِه ِاْمسُهُ "  {: قَالَ  �َأن اَلنِيب ؛ َوَعِن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
اَرُقْطِين َأْخَرجَ   }" ُمث لَِيْأُكلْ ، فـَْلُيَسم ، فَِإْن َنِسَي َأْن ُيَسمَي ِحَني َيْذَبحُ  ُد بُن ، ُه اَلدَوِيف ِإْسَناِدِه ُحمَم

  .  )٦(.  َوُهَو َصُدوٌق َضِعيُف َاْحلِْفظِ ، يَزِيَد بِن ِسَنانٍ 

  
                                                 

  ).  ١٩٦٨( ، ومسلم ) ٥٥٠٣( رواه البخاري . صحيح - ١

  ". مسلم"والتصحيح من " أن نقتل شيئاً " : "األصلين"ووقع في ).  ١٩٥٩( رواه مسلم . صحيح - ٢

  ". فليرح" : " الصحيح"، وفي " باألصلين"كذا  - ٣

  ).  ١٩٥٥( رواه مسلم . صحيح - ٤

ولعله لذلك . وهذا إسناد حسن كما قال المنذري: قلت. سحاق، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، بهمن طريق يونس بن أبي إ)  ١٠٧٧( ، وابن حبان ) ٣٩/  ٣( رواه أحمد . صحيح بشواهده - ٥

وعلى أية حال الحديث صحيح إذ له طرق عن أبي سعيد، وأيضًا شواهد من حديث ابن عمر، وأبي هريرة وجابر بن . لذلك اختاره الحافظ، وٕاال فالحديث رواه األربعة، إال النسائي لكن بسند ضعيف

  ". الحق أن فيها ما تنتهض به الحجة، وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد، وطرق حديث جابر): " ١٦٥/  ٤" ( التلخيص"وقال الحافظ في " األصل"اهللا، وهي مخرجة في  عبد

وفيه علة أخرى غير التي ذكرها : قلت. ن عباس مرفوعاً من طريق محمد بن يزيد، حدثنا معقل، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن اب).  ٩٨/  ٢٩٦/  ٤( رواه الدارقطني . ضعيف - ٦

ومما يوضح خطأه مخالفة سفيان بن " . صدوق يخطئ" : "التقريب"هو ابن عبيد اهللا الجزري، وهو إن كان من رجال مسلم إال أنه أخطأ في رفع الحديث، وهو كما قال الحافظ في : الحافظ، فمعقل

  . عيينة له كما في التعليق التالي
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  .  )١(َمْوُقوفًا َعَلْيِه  ، َوَأْخَرَجُه َعْبُد اَلرزاِق بِِإْسَناٍد َصِحيٍح ِإَىل اِْبِن َعباسٍ 

ذََكَر ِاْسَم ، َذبِيَحُة اَْلُمْسِلِم َحَاللٌ " {: بَِلْفظِ " َمَراِسيِلهِ "ِيب َداُوَد ِيف َوَلُه َشاِهٌد ِعْنَد أَ  - ١٣٤٥
َها أَْو َملْ َيْذُكرْ    .  )٢(َورَِجالُُه ُمَوثـُقوَن    }" اَللِه َعَليـْ

  َاْألََضاِحي بَاب   

  

، أَقْـَرنـَْنيِ ، ي ِبَكْبَشْنيِ أَْمَلَحْنيِ َكاَن ُيَضح   �َأن اَلنِيب  { �َعْن أََنِس بِن َماِلٍك  - ١٣٤٦
َوِيف .  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }َذَحبَُهَما بَِيِدِه : َوِيف َلْفظٍ . َوَيَضُع رِْجَلُه َعَلى ِصَفاِحِهَما، َويَُكبـرُ ، َوُيَسمي

ينَـْنيِ  {: َلْفظِ     )٥(بِاْلُمثـَلثَِة َبَدَل اَلسنيِ   .   } َمثِينَـْنيِ  {" : َصِحيِحهِ "َوِألَِيب َعَوانََة ِيف  )٤(   }مسَِ

  

  

  .  )٦(   }َواَللُه َأْكبَـُر . ِبْسِم اَللهِ  {: َويـَُقولُ ، َوِيف َلْفٍظ ِلُمْسِلمٍ 

َها: َوَلهُ  - ١٣٤٧ ، َيطَُأ ِيف َسَوادٍ ، أََمَر ِبَكْبٍش أَقْـَرنَ  {؛ ِمْن َحِديِث َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
، فََأْضَجَعهُ ، ُمث َأَخَذَها، " ِاْشَحِذي اَْلُمْديَةَ : "فـََقالَ ، لُِيَضحَي بِهِ ؛ َويـَْنظُُر ِيف َسَوادٍ ، ُك ِيف َسَوادٍ َويـَبـْرُ 

  .  )٧(   }" َوِمْن أُّمِة ُحمَمدٍ ، اَللُهم تـََقبْل ِمْن ُحمَمٍد َوآِل ُحمَمدٍ ، ِبْسِم اَللهِ : "َوقَالَ ، ُمث َذَحبَهُ 

                                                 
إن في المسلم اسم اهللا، فإن ذبح : عن ابن عباس قال -عكرمة : يعني -حدثنا عين : عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء قال)  ٨٥٤٨رقم /  ٤٨١/  ٤( رواه عبد الرزاق  - ١

  ).  ٦٢٤/  ٩( " الفتح"وصححه الحافظ في . ونسي اسم اهللا، فليأكل، وٕان ذبح المجوسي، وذكر اسم اهللا فال تأكله

  ". مجهول"وهذا مع كونه مرسال، فمرسله أيضًا : قلت. فذكره: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن الصلت السدوسي، قال)  ٣٧٨" ( المراسيل"ضعيف رواه أبو داود في  - ٢

  ).  ١٧) (  ١٩٦٦( ، ومسلم ) ٥٥٦٥( رواه البخاري . صحيح - ٣

)  ٣١٢٢( رواه ابن ماجه من حديث عائشة، وأبي هريرة : قلت" . ويذكر سمينين. باب أضحية النبي صلى اهللا عليه وسلم بكبشين أقرنين): " فتح /  ٩/  ١٠ " (صحيحه"قال البخاري في  - ٤

  . بسند حسن

/  ٤ج ( في نسختين من نسخ أبي عوانة، نسخة دار الكتب المصرية  -ملة بالسين المه - ورأيته بنفسي : أبي عوانة، أنه بالسين قلت" صحيح"عن )  ١٠/  ٩" ( الفتح"الذي نقله الحافظ في  - ٥

  ). ب /  ٢٠٣/ ق ( ، والنسخة األزهرية )ب /  ٢٠ق / 

  ).  ١٥٥٧ص /  ٣ج ) (  ١٩٦٦( مسلم  - ٦

  . وقد اختصر الحافظ بعض ألفاظه)  ١٩٦٧( رواه مسلم . صحيح - ٧
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َفَال ، َمْن َكاَن َلُه َسَعٌة وَملَْ ُيَضح " { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ١٣٤٨
نَا ُمَصال َحُه َاْحلَاِكمُ ، َواْبُن َماَجه، َرَواُه َأْمحَدُ   }" يـَْقَرَبنُة َغيـْرُُه َوقْـَفهُ   ، َوَصحَح اَْألَِئم١(َلِكْن َرج(  .  

فـََلما  �َشِهْدُت َاْألَْضَحى َمَع َرُسوِل اَللِه  {: قَالَ  �َوَعْن ُجْنُدِب ْبِن ُسْفَياَن  - ١٣٤٩
َمْن َذَبَح قـَْبَل اَلصَالِة فـَْلَيْذَبْح َشاًة : "فـََقالَ ، َنَظَر ِإَىل َغَنٍم َقْد ُذِحبَتْ ، َقَضى َصَالتَُه بِالناسِ 

  .  )٢(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }" ْن َذَبَح فـَْلَيْذَبْح َعَلى اْسِم اَللهِ َوَمْن ملَْ َيكُ ، َمَكانـََها

ُهَما قَالَ  - ١٣٥٠  {: فـََقالَ  �قَاَم ِفيَنا َرُسوُل اَللِه : َوَعِن اَْلبَـَراِء بِن َعاِزٍب َرِضَي اَللُه َعنـْ
ُ : أَْرَبٌع َال َجتُوُز ِيف اَلضَحايَا" َمَرُضَها، َعَوُرَها اَْلَعْورَاُء اَْلبَـني ُ ظَْلُعَه ا  ، َواْلَمرِيَضُة اَْلبَـني ُ َواْلَعْرَجاُء اَْلبَـني
  .  )٥(َواْبُن ِحبانَ   ، َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي .  )٤(َرَواُه َاْخلَْمَسةُ     }" َواْلَكِسريَُة اَلِيت َال تـُْنِقي )٣(

ِإال َأْن يـَْعُسَر ، َال َتْذَحبُوا ِإال ُمِسنةً " { �ُسوُل اَللِه قَاَل رَ : قَالَ  �َوَعْن َجاِبٍر  - ١٣٥١
  .  )٦(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }" َعَلْيُكْم فـََتْذَحبُوا َجَذَعًة ِمَن اَلضْأنِ 

١٣٥٢ -  ِه  {: قَالَ  �َوَعْن َعِليَوَال  ،َأْن َنْسَتْشِرَف اَْلَعْنيَ َواْألُُذنَ  �أََمَرنَا َرُسوُل اَلل
.  )٧(َواْألَْربـََعةُ   ، َأْخَرَجُه َأْمحَدُ   }" َوَال ثـَْرَماءَ ، َوَال َخْرَماءَ ، َوَال ُمَدابـََرةٍ ، َوَال ُمَقابـََلةٍ ، ُنَضحَي بَِعْورَاءَ 

 ْرِمِذيَحُه اَلتـانَ ، َوَصح٨(َواْحلَاِكمُ   ، َواْبُن ِحب(  .  
                                                 

من طريق زيد بن الحباب، كالهما عن عبد اهللا بن عياش، عن عبد )  ٣١٢٣( من طريق عبد اهللا بن يزيد المقرئ وابن ماجه )  ٢٣٢ - ٢٣١/  ٤( ، والحاكم ) ٨٢٥٦( رواه أحمد . حسن - ١

وقال أوقفه عبد اهللا بن وهب إال )  ٢٣٢/  ٤( رواه الحاكم . ورواه عبد اهللا بن وهب، عن ابن عياش فأوقفه. وهذا سند حسن من أجل ابن عياش: قلت. الرحمن األعرج، عن أبي هريرة، مرفوعًا، به

  . أن الزيادة من الثقة مقبولة، وأبو عبد الرحمن المقرئ فوق الثقة

  . واللفظ لمسلم)  ٢) (  ١٩٦٠( ، ومسلم ) ٥٥٦٢( رواه البخاري . صحيح - ٢

  ". ضلعها"مش إلى نسخة وأشار الناسخ في الها" عرجها" : "أ: "وهو الموافق لرواية السنن، وفي النسخة" باألصل"كذا  - ٣

  ". أحمد واألربعة: "في الهامش إلى نسخة" أ"وأشار ناسخ " باألصلين"كذا  - ٤

وقال الترمذي ).  ١٠٤٦( ، وابن حبان ) ٢٨٩، ٨٤/  ٤( ، وأحمد ) ٣١٤٤( ، وابن ماجه ) ١٤٩٧( ، والترمذي ) ٢١٥ - ٢١٤/  ٧( ، والنسائي ) ٢٨٠٢( رواه أبو داود . صحيح - ٥

  ". حسن صحيح حديث"

رد مفصل على من " األصل"وهو من رواية أبي الزبير، عن جابر من غير طريق الليث بن سعد، وهي رواية ضعيفة إذا لم يصرح أبو الزبير بالسماع، وفي )  ١٩٦٣( رواه مسلم . ضعيف - ٦

بل ولم يسبقه إلى ذلك أحد، كرده لحديث تميم الداري المشهور  -إال مجرد العقل  -دون أدلة علمية مسلم " صحيح"مسلم ليس أكثر، مع أنه هو يرد أحاديث في " صحيح"أنكر تضعيفه لوجوده في 

  . والمعروف بحديث الجساسة

  ". الخمسة" : "أ"وفي " األصل"كذا  - ٧

  . تفصيل طرقه ورواياته" األصل"وفي . ضعيف - ٨
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َوَأْن ، َأن أَقْـَوَم َعَلى بُْدنِهِ  �أََمَرِين اَلنِيب +  {: قَالَ  �ٍب َوَعْن َعِلي ْبِن َأِيب طَالِ  - ١٣٥٣
َها َشْيئًا ، أَُقسَم ُحلُوَمَها َوُجُلوَدَها َوِجَالَهلَا َعَلى اَْلَمَساِكنيِ  ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }َوَال أُْعِطَي ِيف ِجَزاَرَِا ِمنـْ

)١(  .  

  

ُهَما قَالَ َوَعْن َجاِبِر بِن عَ  - ١٣٥٤ : َعاَم َاحلَُْديِْبَيةِ  �َحنَْرنَا َمَع اَلنِيب  {: ْبِد اَللِه َرِضَي اَللُه َعنـْ
َعةٍ  َعٍة ، اَْلَبَدنََة َعْن َسبـْ   .  )٢(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }َواْلبَـَقَرَة َعْن َسبـْ

  اَْلَعِقيَقِة بَاُب   

  

ُهَماَعِن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه عَ  - ١٣٥٥ َعق َعْن َاحلََْسِن َواحلَُْسْنيِ َكْبًشا  �َأن اَلنِيب  {؛ نـْ
  .  )٣(َوَعْبُد َاحلَّْقِ   ، َواْبُن َاْجلَاُرودِ ، َوَصحَحُه اِْبُن ُخَزْميَةَ ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }َكْبًشا 

  .  )٤(َلِكْن َرجَح أَبُو َحامتٍِ ِإْرَساَلهُ   

  .  )٥(ِمْن َحِديِث أََنٍس َحنَْوهُ   : َج اِْبُن ِحبانَ َوَأْخرَ  - ١٣٥٦

َها - ١٣٥٧ َأْن يـَُعق َعْن اَْلُغَالِم ؛ أَْمَرُهمْ  �أَن َرُسوَل اَللِه  {؛ َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٦(َصحَحهُ   َرَواُه اَلتـْرِمِذي وَ   }َوَعْن َاْجلَارِيَِة َشاٌة ، َشاتَاِن ُمَكاِفَئَتانِ 

                                                 
  . بنحوه)  ١٣١٧( ، ومسلم ) ١٧٠٧( رواه البخاري . صحيح - ١

  ).  ١٣١٨( رواه مسلم . صحيح - ٢

وهذا سند : قلت. كالهما عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. من طريق محمد بن عمر العقدي)  ٩١١( من طريق عبد الوارث، وابن الجارود، )  ٢٨٤١( رواه أبو داود . صحيح -  ٣

  . صحيح ال مطعن فيه

سألت أبي عن حديث رواه عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى اهللا عليه وسلم عق عن الحسن ) " ١٦٣١/  ٤٩/  ٢" ( العلل"قال ابن أبي حاتم في .  - ٤

". وهذا مرسل أصح: ل أبيقا. وابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم مرسل. رواه وهيب. حدثنا أبو معمر، عن عبد الوارث هكذا. هذا وهم: والحسين كبشين؟ قال أبي

، والحق أن الموصول ال يعل بالمرسل مادام الموصول بإسناد صحيح كما هو الحال هنا؛ ولذلك لم يلتفت لهذه العلة من ) ٩١٢" ( المنتقى"وبنحو ما قال أبو حاتم قال ابن الجارود في : قلت

  . وأيضًا صححه ابن دقيق العيد. صححه من األئمة الذين ذكرهم الحافظ

  . وصححه عبد الحق. عق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن حسن وحسين بكبشين: عن أنس قال)  ١٠٦١( رواه ابن حبان . صحيح - ٥

  ". حديث حسن صحيح: "، وقال) ١٥١٣( رواه الترمذي . صحيح - ٦
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  .  )٢(َعْن أُم ُكْرٍز اْلَكْعِبيِة َحنَْوهُ    )١(َوَأْخرََج َاْخلَْمَسةُ    - ١٣٥٨

ُتْذَبُح َعْنُه ، ُكل ُغَالٍم ُمْرتـََهٌن ِبَعِقيَقِتهِ " {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  �َوَعْن َمسَُرَة  - ١٣٥٩
  .  )٣(َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذّيُ   ، َرَواُه َاخلَْْمَسةُ   }" ُيَسمىوَ ، َوُحيَْلقُ ، يـَْوَم َساِبِعهِ 

    

                                                 
  ". أحمد واألربعة: "في الهامش إلى نسخة" أ"وأشار ناسخ " باألصلين"كذا  - ١

قلت وفي األصل تفصيل ).  ٣١٦٢( ، وابن ماجه ) ١٥١٦( ، والترمذي ) ١٦٥و  ١٦٤/  ٧( ، والنسائي ) ٢٨٣٦( ، ) ٢٨٣٥( ، وأبو داود ) ٤٢٢و  ٣٨١/  ٦( واه أحمد ر . صحيح - ٢

  ". حديث حسن صحيح"وقال الترمذي . لطرق الحديث وألفاظه

  ". حديث حسن صحيح: "وقال الترمذي) ٣١٦٥(، وابن ماجه )١٥٢٢(، والترمذي )٧/١٦٦(، والنسائي، ) ٢٨٣٨( ، وأبو داود ) ١٧و  ١٢و  ٨ - ٧/  ٥( رواه أحمد . صحيح - ٣
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  َاْألَْميَاُن َوالنُذوُر ِكَتاب 

  

ُهَما - ١٣٦٠ أَنُه أَْدَرَك ُعَمَر ْبَن َاخلَْطاِب  �َعْن َرُسوِل اَللِه  {، َعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
َهاُكْم َأْن َحتِْلُفوا بِآبَاِئُكمْ " �فـََناَداُهْم َرُسوُل اَللِه ، ِلُف بِأَبِيهِ َوُعَمَر حيَْ ، ِيف رَْكبٍ  ، َأَال ِإن اَللَه يـَنـْ

  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }" َأْو لَِيْصُمتْ ، َفَمْن َكاَن َحالِفاً فـَْلَيْحِلْف بِاَللهِ 

َوَال ، َال َحتِْلُفوا بِآبَاِئُكمْ  { �َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة : اِئي َوالنسَ ، َوِيف رَِوايٍَة ِألَِيب َداُودَ  - ١٣٦١
  .  )٢(   }" َوَال َحتِْلُفوا بِاَللِه ِإال َوأَنـُْتْم َصاِدُقونَ ، َوَال َحتِْلُفوا ِإال بِاَللهِ ، َوَال بِاْألَْنَدادِ ، بِأُمَهاِتُكمْ 

ُقَك بِِه "  { �اَل َرُسوُل اَللِه قَ : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهرَيـَْرَة  - ١٣٦٢ َميِيُنَك َعَلى َما ُيَصد
  .  )٣(َأْخَرَجُهَما ُمْسِلٌم    }" اَْلَيِمُني َعَلى نِيِة اَْلُمْسَتْحِلفِ " {: َوِيف رَِوايَةٍ   }" َصاِحُبكَ 

، َوِإَذا َحَلْفَت َعَلى ميَِنيٍ  { � قَاَل َرُسوُل اَللهِ : قَالَ  �َوَعْن َعْبِد اَلرْمحَِن ْبِن َمسَُرٍة  - ١٣٦٣
َها َرَها َخْرياً ِمنـْ َوِيف َلْفٍظ .  )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }" َواْئِت اَلِذي ُهَو َخيـْرٌ ، َفَكفْر َعْن َميِيِنكَ ، فـََرأَْيُت َغيـْ

 ِذي ُهَو َخيـْرٌ "  {: لِْلُبَخارِيْر َعْن َميِيِنكَ ، فَاِئت اَل٥(   }" وََكف(  .  

  

 )٦(َوِإْسَناُدَها َصِحيٌح    }" ُمث اِْئِت اَلِذي ُهَو َخيـْرٌ ، َفَكفْر َعْن َميِيِنكَ "  {: َوِيف رَِوايٍَة ِألَِيب َداُودَ 
 .  

ُهَما - ١٣٦٤ َمْن َحِلِف َعَلى ميٍَِني " {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه ؛ َوَعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٢(َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن  .  )١(َرَواُه َاْخلَْمَسُة    }" َفَال ِحْنَث َعَلْيهِ ، ِإْن َشاَء اَللهُ : الَ فـَقَ 

                                                 
  ).  ٣) (  ١٦٤٦( ، ومسلم ) ٦٦٤٦( رواه البخاري . صحيح - ١

  ).  ٥/  ٧( ، والنسائي ) ٣٢٤٨( رواه أبو داود . صحيح - ٢

  ).  ١٦٥٣( صحيح رواه مسلم  - ٣

  ).  ١٦٥٢( ، ومسلم ) ٦٦٢٢ (رواه البخاري . صحيح - ٤

  ).  ٦٧٢٢( البخاري  - ٥

  ).  ٣٢٧٨( أبو داود . صحيح - ٦
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ُهَما قَالَ  - ١٣٦٥ َوُمَقلِب ، َال " �َكاَنْت ميَُِني اَلنِيب   {: َوَعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٣(َخارِي  َرَواُه اَْلبُ   }" اَْلُقُلوبِ 

ُهَما قَالَ  -١٣٦٦ : فـََقالَ  �َجاَء أَْعَراِيب ِإَىل اَلنِيب  {: َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َعْمرٍِو َرِضَي اَللُه َعنـْ
اَلِذي : " قَالَ  ؟َوَما اَْلَيِمُني اَْلَغُموسُ : َوِفيِه قـُْلتُ ، َفذََكَر َاحلَِْديثَ … . ؟َما اَْلَكَبائِرُ ! يَا َرُسوَل اَللهِ 

  .  )٤(.  َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِي   }" ُهَو ِفيَها َكاِذبٌ ، يـَْقَتِطُع َماَل اْمرٍِئ ُمْسِلمٍ 

َها  - ١٣٦٧ َال يـَُؤاِخذُُكُم اَللُه بِاللْغِو ِيف  �: ِيف قـَْولِِه تـََعاَىل  {َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
   )٥( � أَْميَاِنُكْم 

َوأَْوَرَدُه أَبُو َداُوَد َمْرُفوعاً  .  )٦(َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِي    }بـََلى َواَللِه . َال َواَللهِ : ُهَو قـَْوُل اَلرُجلِ : َلتْ قَا
)٧(  .  

َمْن ، ِإن لِلِه ِتْسًعا َوِتْسِعَني ِاْمساً " { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ١٣٦٨
َوالتْحِقيُق أَن ، َوَساَق اَلتـْرِمِذي َواْبُن ِحباَن َاْألَْمسَاءِ .  )٨(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }" َأْحَصاَها َدَخَل َاْجلَنةَ 

  .  )٩(َسْرَدَها ِإْدرَاٌج ِمْن بـَْعِض اَلرَواِة  

                                                                                                                                                                  
  ". أحمد واألربعة: "في الهامش إلى نسخة" أ"وأشار ناسخ " باألصلين"كذا  - ١

فقد : "اللفظ للترمذي؛ إال أنه زاد: قلت).  ١١٨٤( ، وابن حبان ) ٢١٠٥( ، وابن ماجه ) ١٥٣١( ، والترمذي ) ٢٥/  ٧( ، والنسائي ) ٣٢٦١( ، وأبو داود ) ١٠/  ٢( رواه أحمد . صحيح - ٢

من : " ولفظ ابن ماجه" . إن شاء اهللا، لم يحنث: من حلف فقال: "وأما لفظ ابن حبان فهو. والنسائي وأحمد. ، وٕالى هذه الزيادة دون الجملة األخيرة رواه أبو داود" إن شاء اهللا: "بعد قوله" استثنى

  ". األصل"وهو أيضًا لبعضهم، وله ألفاظ أخرى، ذكرتها مفصلة مع طرقها في " . نى، إن شاء رجع، وٕان شاء ترك، غير حانثحلف واستث

  ). ٦٦٢٨(صحيح رواه البخاري  - ٣

  ).  ٦٩٢٠( رواه البخاري . صحيح - ٤

  ).  ٦٩٢٠( رواه البخاري . صحيح - ٥

  ).  ٦٦٦٣( رواه البخاري . صحيح - ٦

  . وأشار أبو داود إلى وقفه، وهو الذي صححه الدارقطني)  ٣٢٥٤( داود رواه أبو  - ٧

)  ٦٤١٠( وفي رواية للبخاري " . وهو وتر يحب الوتر: "وعندهما زيادة أخرى". اسماً : "بعد" مائة إال واحداً : "وزادا)  ٦) (  ٢٦٧٧( ، ومسلم ) ٧٣٩٢( و )  ٢٧٣٦( رواه البخاري . صحيح - ٨

   ".من حفظها: "ومسلم

  ).  ٨٠٨( ، وابن حبان ) ٣٥٠٧( هو كما قال الحافظ، وهو الذي رجحه غير واحد من الحفاظ، وهذه الرواية عند الترمذي  - ٩
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ُهَما  - ١٣٦٩ َمْن ُصِنَع ِإلَْيِه " { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ َوَعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد َرِضَي اَللُه َعنـْ
َوَصحَحُه اِْبُن ، َأْخَرَجُه اَلتـْرِمِذي   }" فـََقْد أَبـَْلَغ ِيف اَلثـَناءِ . َجَزاِك اَللُه َخْرياً : فـََقاَل لَِفاِعِلهِ ، َمْعُروفٌ 
  .  )١(ِحباَن  

ُهَما َوَعْن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللهُ  - ١٣٧٠ ِإنُه : " أَنُه نـََهى َعْن اَلنْذِر َوقَالَ  �َعْن اَلنِيب  {، َعنـْ
َا ُيْسَتْخرَُج بِِه ِمْن اَْلَبِخيلِ  َفٌق َعَلْيِه    }" َال يَْأِيت ِخبَْريٍ َوِإمن٢(ُمتـ(  .  

  

  }" فارَُة اَلنْذِر َكفارَُة ميَِنيٍ كَ " { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر  - ١٣٧١
  .  )٤(.  َوَصحَحهُ ،   }ِإَذا ملَْ ُيَسم  {: َوزَاَد اَلتـْرِمِذي ِفيهِ .  )٣(.  َرَواُه ُمْسِلمٌ 

فارَتُُه  َفكَ ، ِمْن َنَذَر َنْذرًا ملَْ ُيَسمهِ " {: ِمْن َحِديِث اِْبِن َعباٍس َمْرُفوعاً : َوِألَِيب َداُودَ  - ١٣٧٢
َفَكفارَتُُه  ، َوَمْن َنَذَر َنْذرًا َال ُيِطيُقهُ ، َفَكفارَتُُه َكفارَُة ميَِنيٍ ، َوَمْن َنَذَر َنْذرًا ِيف َمْعِصَيةٍ ، َكفارَُة ميَِنيٍ 
  .  )٥(.  ِإال َأن َاْحلُفاَظ َرجُحوا َوقْـَفهُ ؛ َوِإْسَناُدُه َصِحيحٌ   }" َكفارَُة ميَِنيٍ 

١٣٧٣ -  َه َفَال يـَْعِصهِ "  {: ِمْن َحِديِث َعاِئَشةَ : َولِْلُبَخارِي٦(   }" َوَمْن َنَذَر َأْن يـَْعِصَي اَلل( 
 .  

  .  )٧(   }" َال َوفَاَء لَِنْذٍر ِيف َمْعِصَيةٍ "  {: ِمْن َحِديِث ِعْمَرانَ : َوِلُمْسِلمٍ  - ١٣٧٤
                                                 

  ". هذا حديث حسن جيد غريب: " وقال الترمذي)  ٣٤٠٤( ، وابن حبان ) ٢٠٣٥( رواه الترمذي . صحيح - ١

وفي ". وٕانما يستخرج به من الشحيح: "إال أنه وقع عند مسلم في رواية. وآخره مثله" إنه ال يرد شيئاً : "وفي لفظ لهما. واللفظ لمسلم ) ١٦٣٩( ، ومسلم ) ٦٦٠٨( رواه البخاري . صحيح.  - ٢

  . والباقي مثله" إن النذر ال يقدم شيئًا، وال يؤخر: " أخرى لهما أيضًا 

  ).  ١٦٤٥( رواه مسلم . صحيح - ٣

  . بسند ضعيف)  ٢١٢٧( وهذا الزيادة أيضًا عند ابن ماجه " مجهول"وفيه محمد بن يزيد الفلسطيني وهو )  ١٥٢٨( رواه الترمذي . ضعيف - ٤

. من طريق طلحة بن يحيى األنصاري عن عبد اهللا بن سعيد بن أي هند، عن بكير بن عبد اهللا األشج، عن كريب، عن ابن عباس مرفوعًا، به)  ٣٣٢٢( رواه أبو داود . ضعيف مرفوعاً  - ٥

وال شك أن رواية وكيع هي الصواب خاصة إذا قابلت بين ترجمة ).  ١٧٣/  ٤( رواه عن ابن أبي شيبة . هكذا رواه طلحة، وخالفه وكيع، فرواه موقوفاً : قلت" ومن نذر نذرًا أطاقه، فليف به: " وزاد

  " . الموقوف الصحيح): "  ١٣٢٦/  ٤٤١/  ١( وكذلك قال أبو زرعة وأبو حاتم " . وه علي بن عباسروي هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد اهللا بن سعيد أوقف: " الرجلين ولذا قال أبو داود

  " . من نذر أن يطيع اهللا، فليطعه: " وأوله)  ٦٧٠٠( رواه البخاري . صحيح - ٦

أوضح البيان "بدون محرم في حالة مخصوصة، كما كنت بينت ذلك في كتابي  في حديث طويل، وهو حديث عظيم، فيه أحكام عظيمة، منها جواز سفر المرأة)  ١٦٤١( رواه مسلم . صحيح - ٧

  " . البيان في حكم سفر النسوان



 بـُُلوُغ اَْلَمَراِم ِمْن َأِدلِة َاْألَْحَكاِم 

 300 

  

، َنَذَرْت ُأْخِيت َأْن َمتِْشَي ِإَىل بـَْيِت اَللِه َحاِفَيةً  {: الَ قَ  �َوَعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر  -  ١٣٧٥
 ِيبَفٌق َعَلْيهِ   }" لَِتْمِش َوْلتَـرَْكبْ " �فـََقاَل اَلنْفُظ ِلُمْسِلمٍ ، ُمتـ١(.  َوالل(  .  

 ]: ُمْرَها، َك َشْيئاً ِإن اَللَه َال َيْصَنُع ِبَشَقاِء ُأْختِ "  {: فـََقالَ  )٢(.  َولِْلَخْمَسةِ  - ١٣٧٦

  .  )٣(   }" َوْلَتُصْم َثَالثََة أَيامٍ ، َوْلتَـرَْكبْ  ,[فـَْلَتْخَتِمْر 

ُهَما قَالَ  - ١٣٧٧ َرُسوَل اَللِه  �ِاْستَـْفَىت َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة  {: َوَعْن اِْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
َها: "فـََقالَ ؟ َيْت قـَْبِل َأْن تـَْقِضَيُه تـُُوفـ ، ِيف َنْذٍر َكاَن َعَلى أُمهِ  �   .  )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }" اِْقِضِه َعنـْ

َأْن  �َنَذَر َرُجٌل َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَللِه  {: قَالَ  �َوَعْن ثَاِبِت ْبِن اَلضحاِك  - ١٣٧٨
. َال : قَالَ " . ؟َهْل َكاَن ِفيَها َوَثٌن يـُْعَبُد : "فـََقالَ : هُ َفَسأَلَ  �فَأََتى َرُسوَل اَللِه ، يـَْنَحَر إِِبًال بِبـَُوانَةَ 

فَِإنُه َال َوفَاَء ؛ أَْوِف بَِنْذرِكَ : "فـََقالَ  )٥(.  َال : فـََقالَ " ؟فـََهْل َكاَن ِفيَها ِعيٌد ِمْن َأْعَياِدِهْم : "قَالَ 
َوالطبَـرَاِين ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }"  ِفيَما َال َميِْلُك اِْبُن آَدمَ َوَال ، َوَال ِيف َقِطيَعِة َرِحمٍ ، لَِنْذٍر ِيف َمْعِصَيِة اَللهِ 

ْسَنادِ ، َواللْفُظ َلهُ     )٦(.  َوُهَو َصِحيُح َاْإلِ

  

  .  )٧(ِعْنَد َأْمحََد  . ِمْن َحِديِث َكْرَدمٍ : َوَلُه َشاِهدٌ  - ١٣٧٩

                                                 
  . فأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى اهللا عليه وسلم، فاستفتيته: وعندهما قول عقبة" . حافية: "، وهو نفس لفظ البخاري سوى قوله) ١٦٤٤( ، ومسلم ) ١٨٦٦( رواه البخاري . صحيح - ١

  " . أحمد واألربعة: "في الهامش إلى نسخة" أ"وأشار ناسخ " باألصلين"كذا  - ٢

بل : قلت" . هذا حديث حسن: " قال الترمذي).  ٢١٣٤( ، وابن ماجه ) ١٥٤٤( ، والترمذي ) ٢٠/  ٧( ، والنسائي ) ٣٢٩٣( وأبو داود )  ١٤٩و  ١٤٥و  ١٤٣/  ٤( رواه أحمد . منكر - ٣

  . هذا الحديث من منكراته" الميزان"، وذكر الذهبي في " منكر الحديث. ضعيف"يد اهللا بن زحر، وهو ضعيف؛ فإن في سنده عب

  ).  ١٦٣٨( ، ومسلم ) ٢٧٦١( رواه البخاري . صحيح.  - ٤

  " . ال: فقال" : "أ"سقط من  - ٥

  ).  ١٣٤١/  ٧٦ - ٥٧/  ٢" ( الكبير"، والطبراني في ) ٣٣١٣( رواه أبو داود . صحيح - ٦

  ).  ٤١٩/  ٣( مسند أحمد . وهو صحيح أيضاً .  - ٧
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ِإين َنَذْرُت ِإْن فـََتَح اَللُه ! يَا َرُسوَل اَللهِ : َم اَْلَفْتحِ َأن َرُجًال قَاَل يـَوْ  { �َوَعْن َجاِبٍر  - ١٣٨٠
". َصل َها ُهَنا: "فـََقالَ ، َفَسأَلَهُ " . َصل َها ُهَنا: "فـََقالَ ، َعَلْيَك َمكَة َأْن ُأَصلَي ِيف بـَْيِت اَْلَمْقِدسِ 

  .  )١(َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم  ، أَبُو َداُودَ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }" َشْأُنَك ِإًذا: "فـََقالَ ، َفَسأََلهُ 

١٣٨١ -  َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِي�  ِيبِإَىل َثَالثَِة " {: قَالَ  �َعْن اَلن َحاُل ِإالاَلر َال ُتَشد
  .  )٢(َواللْفُظ لِْلُبَخارِي  ، ْيهِ ُمتـَفٌق َعلَ   }" َوَمْسِجِدي، َوَمْسِجِد َاْألَْقَصى، َمْسِجد َاحلََْرامِ : َمَساِجدَ 

َأْن َأْعَتِكَف ؛ ِإين َنَذْرُت ِيف َاْجلَاِهِليةِ ! يَا َرُسوَل اَللهِ : قـُْلتُ  {: قَالَ  �َوَعْن ُعَمَر  - ١٣٨٢
َلًة ِيف اَْلَمْسِجِد َاحلََْرامِ   { )٤(اَد اَْلُبَخارِي ِيف رَِوايٍَة  َوزَ  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }" فََأْوِف بَِنْذرِكَ : "قَالَ . لَيـْ

َلًة    .  )٥(   }فَاْعَتَكَف لَيـْ

    

                                                 
  . بسند على شرط مسلم كما قال الحاكم)  ٣٠٥ - ٣٠٤/  ٤( ، والحاكم ) ٣٣٠٥( ، وأبو داود ) ٣٦٣/  ٣( رواه أحمد . صحيح - ١

  ". الصحيحين"وهو الموافق لما في " ثالثة" "أ"وفي " الثالثة: "وفي األصل كذا).  ٧٠٧( انظر رقم  - ٢

  ).  ١٦٥٦( ، ومسلم ) ٢٠٣٢( رواه البخاري . صحيح - ٣

  ". روايته" : "أ"ووقع في  - ٤

  ).  ٢٠٤٢( البخاري  - ٥
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  اَْلَقَضاِء ِكَتاب 

  

َوَواِحٌد ، اِثـَْناِن ِيف اَلنارِ : اَْلُقَضاُة َثَالثَةٌ " { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َعْن بـَُرْيَدَة  - ١٣٨٣
َوَجاَر ِيف ، فـََلْم يـَْقِض بِهِ ، َوَرُجٌل َعَرَف َاحلَْق . فـَُهَو ِيف َاْجلَنةِ ، فـََقَضى بِهِ  ،َرُجٌل َعَرَف َاحلَْق . ِيف َاْجلَنةِ 
َرَواُه   }" فـَُهَو ِيف اَلنارِ ، فـََقَضى لِلناِس َعَلى َجْهلٍ ، َوَرُجٌل ملَْ يـَْعِرِف َاحلَْق . فـَُهَو ِيف اَلنارِ ، َاحلُْْكمِ 
  .  )١(ُه َاْحلَاِكُم  َوَصححَ ، َاْألَْربـََعةُ 

َمْن َوِيلَ اَْلَقَضاَء فـََقْد ُذِبَح ِبَغْريِ " {:  �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ١٣٨٤
  .  )٣(َواْبُن ِحباَن  ، َوَصحَحُه اِْبُن ُخَزْميَةَ  )٢(َرَواُه اَْخلَْمَسُة    }" ِسكنيٍ 

َمارَةِ " { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : لَ قَا �َوَعْنُه  - ١٣٨٥ َوَسَتُكوُن ، ِإنُكْم َسَتْحِرُصوَن َعَلى َاْإلِ
  .  )٤(َرَواُه اَْلُبَخارِي    }" َوبِْئَسِت اَْلَفاِطَمةُ ، فَِنْعَم اَْلُمْرِضَعةُ ، َنَداَمًة يـَْوَم اَْلِقَياَمةِ 

، ِإَذا َحَكَم َاْحلَاِكمُ " {: يـَُقولُ  �َع َرُسوَل اَللِه أَنُه مسَِ  �َوَعْن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص  - ١٣٨٦
  .  )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }" فـََلُه َأْجرٌ ، ُمث َأْخطَأَ ، فَاْجتَـَهدَ ، َوِإَذا َحَكمَ . فـََلُه َأْجَرانِ ، ُمث َأَصابَ ، فَاْجتَـَهدَ 

َال َحيُْكُم َأَحٌد بـَْنيَ "  {: يـَُقولُ  �ِه مسَِْعُت َرُسوَل اَلل : قَالَ  �َوَعْن َأِيب َبْكَرَة  - ١٣٨٧
  .  )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }" َوُهَو َغْضَبانُ ، اِثـْنَـْنيِ 

١٣٨٨ -  ِه : قَالَ  �َوَعْن َعِليَفَال تـَْقِض ، ِإَذا تـََقاَضى إِلَْيَك َرُجَالنِ "  { �قَاَل َرُسوُل اَلل
َفَما زِْلُت : َعِلي .  )١(قَاَل  " . َفَسْوَف َتْدرِي َكْيَف تـَْقِضي، َخرِ َحىت َتْسَمَع َكَالَم َاْآل ، ِلْألَولِ 

                                                 
  . من طريق عبد اهللا بن بريدة، عن أبيه، به)  ٩٠/  ٤( ، والحاكم ) ١٣٢٢( ، والترمذي ) ٤٦٢ - ٤٦١/  ٣" ( الكبرى"، والنسائي في ) ٣٥٧٣( رواه أبو داود . صحيح - ١

  " . أحمد واألربعة: "في الهامش إلى نسخة" أ"كذا باألصلين، وأشار ناسخ  - ٢

لآلجري، " أخالق العلماء"، وانظر ) ٣٦٥و  ٢٣٠/  ٢( ، وأحمد ) ٢٣٠٨( ، وابن ماجه )١٣٢٥(، والترمذي )٣/٤٦٢" (الكبرى"، والنسائي في )٣٥٧٢(، ) ٣٥٧١( رواه أبو داود . صحيح - ٣

  . فقد فصلت فيه القول هناك

  ).  ٧١٤٨( رواه البخاري . صحيح - ٤

  ).  ١٧١٦( ، ومسلم ) ٧٣٥٢( رواه البخاري . صحيح - ٥

ال : بخاري( أن ال تحكم : إلى عبيد اهللا بن أبي بكرة، وهو قاض بسجستان -وكتبت له  -كتب أبي : عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال)  ١٧١٧( ، ومسلم ) ٧١٥٨( رواه البخاري . صحيح - ٦

  . والباقي مثله سواء" ال يقضين حكم: " والسياق لمسلم، وللبخاري. فذكره: بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول) ضي ال تق
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َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن  ، َوقـَواُه اِْبُن اَْلَمِديِين ، َواَلتـْرِمِذي َوَحسَنهُ ، َوأَبُو َداُودَ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }قَاِضًيا بـَْعُد 
)٢(  .  

  .  )٣(ِمْن َحِديِث اِْبِن َعباٍس  : َد َاْحلَاِكمِ َوَلُه َشاِهٌد ِعنْ  - ١٣٨٩

َها قَاَلتْ  - ١٣٩٠ ِإنُكْم َختَْتِصُموَن "  {:  �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْن أُم َسَلَمَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
 ِتِه ِمْن بـَْعضٍ ، ِإَيل بـَْعَضُكْم َأْن َيُكوَن َأحلََْن ِحبُج ا َأْمسَعُ فَأَْقضِ ، َوَلَعلِمْنُه َفَمْن ، َي لَُه َعَلى َحنٍْو ِمم

َا أَْقَطُع َلُه ِقْطَعًة ِمَن اَلنارِ ، َقَطْعُت َلُه ِمْن َحق َأِخيِه َشْيًئا َفٌق َعَلْيِه    }" فَِإمن٤(ُمتـ(  .  

َال ، تـَُقدُس أُمةٌ  َكْيفَ "  {: يـَُقولُ  )٥(  �مسَِْعُت اَلنِيب  :[قَاَل  ] �َوَعْن َجاِبٍر  - ١٣٩١
  .  )٦(َرَواُه اِْبُن ِحباَن    }" ؟يـُْؤَخُذ ِمْن َشِديِدِهْم ِلَضِعيِفِهْم 

  .  )٧(ِعْنَد اَْلبَـزاِر  ، ِمْن َحِديِث بـَُرْيَدةَ : َوَلُه َشاِهدٌ  - ١٣٩٢

  .  )٨(ِمْن َحِديِث َأِيب َسِعيٍد ِعْنَد اِْبِن َماَجه  : َوآَخرُ  - ١٣٩٣

َها قَاَلتْ  - ١٣٩٤ يُْدَعى "  {: يـَُقولُ  �مسَِْعُت َرُسوَل اَللِه : َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
ِة َاحلَِْساِب َما يـََتَمىن أَنُه ملَْ يـَْقِض بـَْنيَ اِثـْنَـْنيِ ِيف ُعْمرِهِ ، بِاْلَقاِضي اَْلَعاِدِل يـَْوَم اَْلِقَياَمةِ  فـَيَـْلَقى ِمْن ِشد "

َهِقي  )٩(ُه اِْبُن ِحباَن  َرَوا  }   .  )١٠(   }ِيف َمتَْرٍة  { : َوَلْفظُهُ ، َوَأْخَرَجُه اَْلبَـيـْ

                                                                                                                                                                  
  ". فقال" : "أ"في  - ١

: وعند أحمد" . حديث حسن: "واللفظ للترمذي، وقال. حنش، عن علي، بهمن طريق سماك بن حرب، عن )  ١٣٣١( ، و الترمذي ) ٣٥٨٢( ، وأبو داود ) ٩٠/  ١( رواه أحمد . حسن - ٢

  . وللحديث طرق كثيرة، وهي مفصلة باألصل: قلت" . إن اهللا سيهدي قلبك، ويثبت لسانك: "وزاد في أوله" فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء: "وألبي داود" . تدري"مكان " ترى"

  ).  ١٤٠٥( وضعفه الحافظ نفسه، انظر رقم ).  ٩٩ - ٨٩/  ٤( ه الحاكم روا. وهو ضعيف جدا على أحسن أحواله - ٣

  ". فليحملها، أو يزرها: "وهي رواية لمسلم وعنده سبب الحديث، وزاد في رواية أخرى" إنما أنا بشر: "، وزاد البخاري في أوله) ١٧١٣( ، ومسلم ) ٧١٦٩( رواه البخاري . صحيح - ٤

  " . النبي: "شار الناسخ في الهامش إلى نسخةوأ" رسول اهللا" : "أ"وفي  - ٥

  " . األصل"هذا الحديث وما بعده من شواهد تصححه، وٕان كانت أسانيدها ال تخلو من ضعف، وتفصيل ذلك في : تنبيه).  ١٥٥٤( رواه ابن حبان . صحيح - ٦

  . وانظر ما قبله)  ١٥٩٦( كشف األستار  - ٧

  . لهوانظر ما قب)  ٤٠١٠( سنن ابن ماجه  - ٨

  ).  ١٥٦٣( رواه ابن حبان . ضعيف - ٩

  ).  ٧٥/  ٦" ( المسند"وهو كذلك عند أحمد في  - ١٠
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َرَواُه   }" َلْن يـُْفِلَح قـَْوٌم َولْوا أَْمَرُهْم ِاْمَرأَةً " {: قَالَ  �َعِن اَلنِيب  �َوَعْن َأِيب َبْكرََة  - ١٣٩٥
  ١(اَْلُبَخارِي(  .  

  

ُه اَللُه َشْيًئا ِمْن : "قَالَ  { [أَنُه  ] �َعِن اَلنِيب  �َأِيب َمْرَميَ َاْألَْزِدي  َوَعنْ  - ١٣٩٦ َمْن َوال
َأْخَرَجُه أَبُو   }" ِاْحَتَجَب اَللُه ُدوَن َحاَجِتهِ ، فَاْحَتَجَب َعْن َحاَجِتِهْم َوَفِقريِِهم، أَْمِر اَْلُمْسِلِمنيَ 

  .  )٢(ي  َواَلتـْرِمذِ ، َداُودَ 

  }اَلراِشَي َواْلُمْرَتِشَي ِيف َاحلُْْكِم  �َلَعَن َرُسوُل اَللِه  {: قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ١٣٩٦
  .  )٣(َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن  ، َوَحسَنُه اَلتـْرِمِذي ، َرَواُه َاخلَْْمَسةُ 

  .  )٤(ِعْنَد َاْألَْربـََعِة ِإال النَساِئي  . اَللِه بِن َعْمرٍوِمْن َحِديِث َعْبِد : َوَلُه َشاِهدٌ  - ١٣٩٧

ُهَما قَالَ  - ١٣٩٨ َأن  �َقَضى َرُسوُل اَللِه  {: َوَعْن َعْبِد اَللِه بِن اَلزبـَْريِ َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٥(َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم  ، َداُودَ َرَواُه أَبُو   }َاخلَْْصَمْنيِ يـَْقُعَداِن بـَْنيَ َيَدِي َاْحلَاِكِم 

  اَلشَهاَداِت بَاُب   

  

                                                 
 :قال. لقد نفعني اهللا بكلمة سمعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل، فأقاتل معهم: عن أبي بكرة قال)  ٤٤٢٥( رواه البخاري . صحيح - ١

  . فذكره: قال. لما بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى

  . ولم يسق لفظه، وٕانما أحال على معنى لفظ آخر لنفس الحديث)  ١٣٣٣( بنحوه، والترمذي )  ٢٩٤٨( رواه أبو داود . صحيح - ٢

حديث أبي : "وقال الترمذي. من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، به)  ١١٩٦( ، وابن حبان ) ٣٨٨ - ٣٨٧/  ٢( ، وأحمد ) ١٣٣٦( رواه الترمذي . ضعيف بهذا اللفظ - ٣

ن النبي صلى عن أبي سلمة، عن أبيه، ع. وروي. أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد اهللا بن عمرو، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

حديث أبي سلمة، عن عبد اهللا بن عمرو، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب : يقول -الدارمي : أي -وسمعت عبد اهللا بن عبد الرحمن : وقال. اهللا عليه وسلم، وال يصح

وأما حديث ابن عمرو . وهم الحافظ رحمه اهللا في العزو إذ لم يروه من أصحاب السنن إال الترمذي: ثانياو . وسبب ضعفه عمر بن أبي سلمة فهو متكلم فيه من قبل حفظه هذا أوال: قلت" . وأصح

  . فهو التالي

. .." لعنة اهللا على: " جهوفي رواية ابن ما" . لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الراشي والمرتشي: " بلفظ)  ٢٣١٣( ، وابن ماجه ) ١٣٣٧( ، والترمذي ) ٣٥٨٠( رواه أبو داود . صحيح - ٤

  ". حديث حسن صحيح: "وقال الترمذي. والباقي مثله

  ". لين الحديث" : "التقريب"، وفي سنده مصعب بن ثابت كان كثير الغلط، وقال الحافظ في ) ٩٤/  ٤( ، والحاكم ) ٣٥٨٨( رواه أبو داود . ضعيف - ٥
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١٣٩٩ -  َعْن زَْيِد ْبِن َخاِلٍد َاْجلَُهِين�  ِيباَلن َهَداءِ " {: قَالَ  �َأن؟ َأَال ُأْخِربُُكْم ِخبَْريِ اَلش
  .  )١(ْسِلم ٌ  َرَواُه مُ   }" اَلِذي يَْأِيت ِبَشَهاَدتِِه قـَْبَل َأْن ُيْسَأَهلَا

ُمث ، ِإن َخيـْرَُكْم قـَْرِين " { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن ِعْمرَاَن ْبِن ُحَصْنيٍ  - ١٤٠٠
، َمتَُنونَ َوَخيُونُوَن َوَال يـُؤْ ، ُمث َيُكوُن قـَْوٌم َيْشَهُدوَن َوَال ُيْسَتْشَهُدونَ ، ُمث اَلِذيَن يـَُلونـَُهمْ ، اَلِذيَن يـَُلونـَُهمْ 

  .  )٢(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }" َوَيْظَهُر ِفيِهْم اَلسَمنُ ، َويـَْنُذُروَن َوَال يُوُفونَ 

ُهَما قَالَ  - ١٤٠١ َال َجتُوُز " { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َعْمرٍو َرِضَي اَللُه َعنـْ
َرَواُه   }" َوَال َجتُوُز َشَهاَدُة اَْلَقاِنِع ِألَْهِل اَْلبَـْيتِ ، َال ِذي ِغْمٍر َعَلى َأِخيهِ وَ ، َوَال َخائَِنةٍ ، َشَهاَدُة َخاِئنٍ 

  .  )٣(.  َوأَبُو َداُوَد ، َأْمحَدُ 

  

َع َرُسوَل اَللِه  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ١٤٠٢ َال َجتُوُز َشَهاَدُة َبَدِوي َعَلى " {: قَالَ  �أَنُه مسَِ
  .  )٤(َواْبُن َماَجهْ   ، َرَواُه أَبُو َداُودَ   }" ِب قـَْريَةٍ َصاحِ 

َكانُوا يـُْؤَخُذوَن   )٥(ِإن أُنَاًس ا  : أَنُه َخَطَب فـََقالَ  { �َوَعْن ُعَمَر ْبِن َاخلَْطاِب  - ١٤٠٣
َاْآلَن ِمبَا َظَهَر لََنا ِمْن  )٦(ا نَْأُخذُُكمْ   َوِإمنَ ، َوِإن اَْلَوْحَي َقْد اِنـَْقَطعَ  �بِاْلَوْحِي ِيف َعْهِد َرُسوِل اَللِه 

  .  )٧(َرَواُه اَْلُبَخارِّيُ     }َأْعَماِلُكْم 

                                                 
  ).  ١٧١٩( رواه مسلم . صحيح - ١

  ).  ٢٥٣٥( ، ومسلم ) ٢٦٥١( ري رواه البخا. صحيح - ٢

الذي ينفع : والقانع" وتجوز شهادته لغيرهم: "واللفظ ألحمد، وزاد. من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده)  ٣٦٠٠( ، وأبو داود ) ٢٢٦ - ٢٢٥و  ٢٠٤/  ٢( رواه أحمد . حسن - ٣

الحنة : الغمر: وقال أبو داود" . خائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع ألهل البيت، وأجازها على غيرهمرد شهادة ال: "وفي رواية أبي داود، وأحمد الثانية. عليه أهل البيت

  . األجير التابع مثل األجير الخاص: والقانع). الحق والبغضاء : وفي نسخة( والشحناء 

  ).  ٢٣٦٧( ، وابن ماجه ) ٣٦٠٢( رواه أبو داود . صحيح - ٤

  ". الصحيح"هو الموافق لما في " األصل"وما في " ناسا" : "أ"في  ووقع - ٥

  " . الصحيح"هو الموافق لما في " األصل"وما في " نؤاخذكم" : "أ"ووقع في  - ٦

إن سريرته : أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وٕان قالومن . فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء؛ اهللا يحاسب سريرته: "، وزاد) ٢٦٤١( رواه البخاري . صحيح - ٧

  " . حسنة
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َأْكَربِ اَْلَكَبائِِر  )١(أَنُه َعد َشَهاَدَة اَلزوِر ِف ي   �َعِن النِيب  { �َوَعْن َأِيب َبْكرََة  - ١٤٠٤
  .  )٢(  ُمتـَفٌق َعَلْيِه ِيف َحِديث ٍ   }

ُهَما - ١٤٠٥ " ؟تـََرى اَلشْمَس : "قَاَل لَِرُجلٍ  �َأن اَلنِيب  {؛ َوَعِن اْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
َوَصحَحُه ، َأْخَرَجُه اِْبُن َعِدي بِِإْسَناٍد َضِعيفٍ   }" أَْو دَعْ ، َعَلى ِمْثِلَها فَاْشَهدْ : "قَالَ . نـََعمْ : قَالَ 

  .  )٣(ُم فََأْخطَأَ   َاْحلَاكِ 

ُهَما - ١٤٠٦   }َقَضى بَِيِمٍني َوَشاِهٍد  �َأن َرُسوَل اَللِه  {؛ َوَعِن اْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٤(َجيد ٌ   [ُه  ]ِإْسَناُد : َوالنَساِئي َوقَالَ . َوأَبُو َداُودَ . َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ 

  

 )٥(َوَصحَحُه اِْبُن ِحبانَ   ، َواَلتـْرِمِذي ، َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ . ِمثْـَلهُ  �َريـَْرَة َوَعْن َأِيب هُ  - ١٤٠٧
 .  

  اَلدْعَوى َواْلبَـيـَناِت بَاُب   

  

ُهَما - ١٤٠٨ ، اُهمْ َلْو يـُْعَطى اَلناُس ِبَدْعوَ " {: قَالَ  �َأن اَلنِيب ؛ َعِن اْبِن َعباٍس َرِضَي اَللُه َعنـْ
 )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }" َوَلِكِن اَْلَيِمُني َعَلى اَْلُمدَعى َعَلْيهِ ، َوأَْمَواَهلُمْ ، َالدَعى نَاٌس ِدَماَء رَِجالٍ 
َهِقي بِِإْسَناٍد َصِحيحٍ    .  )١(   }َواْلَيِمُني َعَلى َمْن أَْنَكَر ، اَْلبَـيـَنُة َعَلى اَْلُمدِعي" {: َولِْلبَـيـْ

                                                 
  " . من" : "أ"ووقع في  - ١

وكان )" الزور أو قول ( وشهادة الزور . وعقوق الوالدين. اإلشراك باهللا) ثالثًا ( أال أنبئكم بأكبر الكبائر؟ : "قال صلى اهللا عليه وسلم: ولفظه)  ٨٧( ، ومسلم ) ٢٦٥٤( رواه البخاري . صحيح - ٢

  . والسياق لمسلم. ليته سكت: فما زال يكررها حتى قلنا. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متكئًا فجلس

  ).  ١٣٨٩( وهو على أحسن أحواله ضعيف جدا كما تقدم )  ٢٢١٣/  ٦( الكامل البن عدى  - ٣

وقد أعل الحديث بما ال يقدح . من طريق قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ به)  ٤٩٠/  ٣" ( رىالكب"، والنسائي في ) ٣٦٠٨( ، وأبو داود ) ١٧١٢( رواه مسلم . صحيح - ٤

  " . األصل"يقدح كما هو مبين في 

يل بن أبي صالح، عن أبيه، عن كلهم من طريق سه)  ١٠٠٧( ، وصححه ابن الجارود ) ٢٣٦٨( ، وأيضا رواه ابن ماجه ) ١٣٤٣( ، والترمذي ) ٣٦١١و  ٣٦١٠( رواه أبو داود . صحيح - ٥

  . عن أبي هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد

  . والسياق لمسلم، وفيه عند البخاري قصة)  ١٧١١( ، ومسلم ) ٤٥٥٢( رواه البخاري . صحيح - ٦
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فََأَمَر َأْن ، فََأْسَرُعوا، َعَرَض َعَلى قـَْوٍم اَْلَيِمنيَ  �َأن اَلنِيب  { �َوَعْن َأِيب ُهرَيـَْرَة  - ١٤٠٩
نَـُهْم ِيف اَْلَيِمنيِ    .  )٢(َرَواُه اَْلُبَخارِّيُ     }أَيـُهْم َحيِْلُف ، ُيْسَهَم بـَيـْ

١٤١٠ -  َوَعْن َأِيب أَُماَمَة َاْحلَارِِثي�  ِه  َأناْمرٍِئ "  {: قَالَ  �َرُسوَل اَلل َمْن اِقْـَتَطَع َحق
َوِإْن َكاَن َشْيًئا َيِسريًا يَا : فـََقاَل َلُه َرُجلٌ " . َوَحرَم َعَلْيِه َاْجلَنةَ ، فـََقْد َأْوَجَب اَللُه َلُه اَلنارَ ، ُمْسِلٍم بَِيِميِنهِ 

  .  )٣(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }" ِمْن أَرَاكٍ َوِإْن َقِضيٌب : "قَالَ ؟ َرُسوَل اَللهِ 

، َمْن َحَلَف َعَلى ميَِنيٍ " {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  �َوَعِن اْألَْشَعِث ْبِن قـَْيٍس  - ١٤١١
  .  )٤(َفٌق َعَلْيهِ   ُمتـ   }َلِقَي اَللَه َوُهَو َعَلْيِه َغْضَباُن ، ُهَو ِفيَها فَاِجرٌ ، يـَْقَتِطُع َِا َماَل اْمرٍِئ ُمْسِلمٍ 

ِيف  �َأن َرُجَلْنيِ ِاْخَتَصَما ِإَىل َرُسوِل اَللِه  { � [َاْألَْشَعرِي  ]َوَعْن َأَىب ُموَسى  - ١٤١٢
ُهَما بـَيـَنةٌ ، َدابةٍ  نَـُهَما ِنْصَفْنيِ .  )٦(  )٥(> فـََقَضى َِا َرُسوُل اَللِه ، لَْيَس ِلَواِحٍد ِمنـْ ، ُه َأْمحَدُ َرَوا  }بـَيـْ

  .  )٧(ِإْسَناُدُه َجيد ٌ  : َوقَالَ ، َوالنَساِئي َوَهَذا َلْفظُهُ ، َوأَبُو َداُودَ 

تـَبَـوأَ ، َمْن َحَلَف َعَلى ِمْنَربِي َهَذا بَِيِمٍني آِمثَةٍ " {: قَالَ  �َأن اَلنِيب  �َوَعْن َجاِبٍر  - ١٤١٣
  .  )٨(َوَصحَحُه اِْبُن ِحبانَ   ، َوالنَساِئي ، َوأَبُو َداُودَ ، َأْمحَدُ  َرَواهُ   }" َمْقَعَدُه ِمْن اَلنارِ 

  

َثَالثٌَة َال ُيَكلُمُهْم اَللُه يـَْوَم " { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهرَيـَْرَة  - ١٤١٤
َميْنَـُعُه ِمْن ، َرُجٌل َعَلى َفْضِل َماٍء بِاْلَفَالةِ : َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  ،َوَال يـُزَكيِهمْ ، َوَال يـَْنظُُر ِإلَْيِهمْ ، اَْلِقَياَمةِ 

                                                                                                                                                                  
  . واهد عن غير ابن عباسوهو قطعة من الحديث السابق، وله ش)  ٢٥٢/  ١٠( رواه البيهقي . صحيح - ١

  ).  ٢٦٧٤( رواه البخاري . صحيح - ٢

  " . وٕان قضيبا: "، وعنده) ١٣٧( رواه مسلم . صحيح - ٣

  ).  ١٣٨( ، ومسلم )فتح /  ٣٣/  ٥( رواه البخاري . صحيح - ٤

  " . أ"من " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "سقط قوله - ٥

  " . أ"من " يه وسلمرسول اهللا صلى اهللا عل: "سقط قوله - ٦

  ).  ٢١٠ - ٢٠٩/  ٤" ( التلخيص"، وقد بين الحافظ نفسه علله في ) ٤٨٧/  ٣" ( الكبرى"، والنسائي في ) ٣٦١٥ - ٣٦١٣( ، وأبو داود ) ٤٠٢/  ٤( رواه أحمد . ضعيف - ٧

. من طريق هاشم بن هاشم، عن عبد اهللا بن نسطاس، عن جابر، به)  ١١٩٢( ، وابن حبان ) ٤٩١/  ٣" ( الكبرى"، والنسائي في ) ٣٢٤٦( ، وأبو داود ) ٣٤٤/  ٣( رواه أحمد . صحيح - ٨

وهذا إسناد فيه ضعف، فابن نسطاس، وٕان وثقه النسائي، : قلت" . أو وجبت له النار: "وفي آخره على الشك" آثمة: "بعد قوله" ولو على سواك أخضر: "واللفظ للنسائي، وابن حبان، وزاد أبو داود

  . ولكن للحديث شاهد صحيح عن أبي هريرة". تفرد عنه هاشم بن هاشم. ال يعرف): "  ٥١٥/  ٢" ( الميزان"قال الذهبي في فقد 
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، َفَصدقَهُ ، َألََخَذَها ِبَكَذا وََكَذا: َفَحَلَف َلُه بِاَللهِ ، َوَرُجٌل بَاَيَع َرُجًال ِبِسْلَعٍة بـَْعَد اَْلَعْصرِ ؛ اِْبِن اَلسِبيلِ 
نـَْياوَ ؛ َوُهَو َعَلى َغْريِ َذِلكَ  لِلد َها، َرُجٌل بَاَيَع ِإَماًما َال يـَُباِيُعُه ِإال َوِإْن ملَْ يـُْعِطِه ، َوىفَ ، فَِإْن أَْعطَاُه ِمنـْ

َها   .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }" ملَْ َيفِ ، ِمنـْ

ُهَم ا  فـََقاَل ُكل َواِحٍد مِ ، َأن َرُجَلْنيِ ِاْخَتَصَما ِيف نَاَقةٍ  { �َوَعْن َجاِبٍر  - ١٤١٥  )٢(نـْ
  .  )٣(   }ِلَمْن ِهَي ِيف َيِدِه  �فـََقَضى َِا َرُسوُل اَللِه ، َوأَقَاَما بـَيـَنةً ، نُِتَجْت ِعْنِدي

ُهَما - ١٤١٦   }َرد اَْلَيِمَني َعَلى طَاِلِب َاحلَْق  �َأن اَلنِيب  {؛ َوَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
اَرُقْطِين َرَواُمهَا اَ  ٤(َوِيف ِإْسَناِدِمهَا َضْعف ٌ  ، لد(  .  

َها  - ١٤١٧ َذاَت يـَْوٍم  �ي َرُسوُل اَللِه َدَخَل َعَل◌ِ : قَاَلتْ  {َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللُه َعنـْ
، َنظََر آنًِفا ِإَىل زَْيِد ْبِن َحارِثَةَ ؟ ي َأملَْ تـََرْي ِإَىل ُجمَزٍز اَْلُمْدجلِِ : "فـََقالَ . تـَبـُْرُق َأَسارِيُر َوْجِههِ ، َمْسُرورًا

  .  )٥(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }" َهِذِه أَْقَداٌم بـَْعُضَها ِمْن بـَْعضٍ : " فـََقالَ ، َوُأَساَمَة ْبِن زَْيدٍ 

    

                                                 
  . والسياق لمسلم)  ١٠٨( ، ومسلم ) ٧٢١٢( رواه البخاري . صحيح - ١

  . فقال كل منهما": أ"وقع في  - ٢

  ". إسناده ضعيف): " ٢١٠/  ٤" ( التلخيص"وقال الحافظ في )  ٢٠٩/  ٤( رواه الدارقطني . ضعيف - ٣

  " . أخشى أن يكون الحديث باطال): " ١٠٠/  ٤( متعقبا الحاكم " التلخيص"وقال الذهبي في ).  ٢١٣/  ٤( رواه الدارقطني . ضعيف - ٤

  ).  ١٤٥٩( ، ومسلم ) ٦٧٧٠( رواه البخاري . صحيح - ٥
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  اَْلِعْتِق ِكَتاُب 

  

َا " { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  - ١٤١٨ اْمرٍِئ ُمْسِلٍم أَْعَتَق ِاْمرَأً أَمي
َقذَ   ، ُمْسِلماً    .  )٢(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }" اَللُه ِبُكل ُعْضٍو ِمْنُه ُعْضًوا ِمْنُه ِمَن النارِ  )١(ِاْستَـنـْ

َا اْمرٍِئ ُمْسِلٍم أَْعَتقَ " {: َعْن َأِيب أَُماَمةَ ؛ َولِلتـْرِمِذي َوَصحَحهُ  - ١٤١٩ ِاْمَرأَتـَْنيِ ُمْسِلَمتَـْنيِ  َوأَمي ،
  .  )٣(   }" َكانـََتا ِفَكاَكُه ِمَن النارِ 

َا ِاْمَرأٍَة َأْعتَـَقْت ِاْمَرأًَة ُمْسِلَمةً " {: ِمْن َحِديِث َكْعِب ْبِن ُمرةَ : َوِألَِيب َداُودَ  - ١٤٢٠ َكاَنْت ، َوأَمي
  .  )٤(   }ِفَكاَكَها ِمْن اَلناِر 

، ِإميَاٌن بِاَللهِ : "قَالَ ؟ َأي اَْلَعَمِل أَْفَضلُ  �َسأَْلُت اَلنِيب : قَالَ  { �َأِيب َذر َوَعْن  - ١٤٢١
  }" َوأَنـَْفُسَها ِعْنَد أَْهِلَها، َمثًَنا )٥(أَْعَالَه ا  : " قَالَ ؟ فََأي اَلرقَاِب أَْفَضلُ : قـُْلتُ " . َوِجَهاٌد ِيف َسِبيِلهِ 

  .  )٦(.   "ُمتـَفٌق َعَلْيهِ 

  

ُهَما قَالَ  - ١٤٢٢ َمْن َأْعَتَق ِشرًْكا لَُه " { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
ُلُغ َمثََن اَْلَعْبدِ ، ِيف َعْبدٍ  ْيِه َوَعَتَق َعلَ ، فََأْعَطى ُشرََكاَءُه ِحَصَصُهمْ ، قـُوَم ِقيَمَة َعْدلٍ ، َفَكاَن َلُه َماٌل يـَبـْ

  .  )٧(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }" َوِإال فـََقْد َعَتَق ِمْنُه َما َعَتقَ ، اَْلَعْبدُ 
                                                 

  " . استنقذه: "إلى" أ"تحرف في  - ١

  . وفيه قصة)  ٢٤) (  ١٥٠٩( ، ومسلم ) ٢٥١٧( اه البخاري رو . صحيح - ٢

وفي الحديث ما : "ثم قال" . حسن صحيح: "وقال" يجزيء كل عضو منها عضوا منها. وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، كانت فكاكها من النار: "وفيه)  ١٥٤٧( رواه الترمذي . صحيح - ٣

  . وانظر ما بعده" من عتق اإلناث يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل

  . ، وله شواهد، أحدها الحديث السابق) ٣٩٦٧( رواه أبو داود . صحيح - ٤

  " . أكثرها ثمنا: "البخاري ، وأما مسلم فوقع عنده"صحيح "و " األصل"بالغين المعجمة، والصواب أنه بالمهملة كما في " أغالها"إلى " أ"تحرف في  - ٥

تدع : فإن لم أفعل؟ قال: قال. تعين ضائعا، أو تصنع ألخرق: فإن لم أفعل؟ قال: قلت: "واللفظ للبخاري، وزادا، والسياق للبخاري أيضا).  ٨٤( ، ومسلم ) ٢٥١٨( اري رواه البخ. صحيح - ٦

  . الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك

  . نصيبا " :شركا" و).  ١٥٠١( ، ومسلم ) ٢٥٢٢( رواه البخاري . صحيح - ٧
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   }" َواْسُتْسِعَي َغيـَْر َمْشُقوٍق َعَلْيهِ ، َوِإال قـُوَم َعَلْيهِ " { �َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة : َوَهلَُما - ١٤٢٣
  .  )٢( َاخلََْربِ   ِإن اَلسَعايََة ُمْدَرَجٌة ِيف : َوِقيلَ .  )١(

ِإال َأْن ، َال َجيْزِي َوَلٌد َواِلَدهُ "  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهرَيـَْرَة  - ١٤٢٤
  .  )٣(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }" جيََِدُه َممُْلوًكا فـَيُـْعِتَقهُ 

َرَواُه   }" فـَُهَو ُحر ، َمَلَك َذا َرِحٍم َحمَْرمٍ َمْن " {: قَالَ  �َأن اَلنِيب  �َوَعْن َمسُرََة  - ١٤٢٥
  .  )٥(َوَرجَح َمجٌْع ِمَن اْحلُفاِظ أَنُه َمْوُقوف ٌ  .  )٤(َواْألَْربـََعةُ   ، َأْمحَدُ 

  

ُهَما - ١٤٢٦ ِعْنَد ، َني َلهُ َأن َرُجًال َأْعَتَق ِستًة َممُْلوكِ  {؛ َوَعْن ِعْمرَاَن ْبِن ُحَصْنيٍ َرِضَي اَللُه َعنـْ
َرُهمْ ، َمْوتِهِ  نَـُهمْ ، َفَجزَأُهْم أَْثَالثًا �َفَدَعا ِِْم َرُسوُل اَللِه ، ملَْ َيُكْن َلُه َماٌل َغيـْ فََأْعَتَق ، ُمث أَقْـرََع بـَيـْ
  .  )٦(َرَواُه ُمْسِلم ٌ    }َوقَاَل َلُه قـَْوالً َشِديًدا ، َوأََرق أَْربـََعةً ، اِثـْنَـْنيِ 

َوَأْشَرتُِط َعَلْيَك ، أُْعِتُقكَ : ُكْنُت َممُْلوًكا ِألُم َسَلَمَة فـََقاَلتْ : قَالَ  { �َوَعْن َسِفيَنَة  - ١٤٢٧
  .  )٧(َواْحلَاِكمُ   ، َوالنَساِئي ، َوأَبُو َداُودَ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }َما ِعْشَت  �َأْن َختِْدَم َرُسوَل اَللِه 

َها َوَعْن َعاِئَشةَ  - ١٤٢٨ َا اَْلَوَالُء ِلَمْن أَْعَتقَ " {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه ؛ َرِضَي اَللُه َعنـْ ِإمن "{  
  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه ِيف َحِديثٍ   

                                                 
  . ..." . في مملوك، فخالصه عليه في ماله إن كان له مال، وٕاال -أو شقيصا  -من أعتق نصيبا : "وأوله)  ١٥٠٣( ، ومسلم ) ٢٥٢٧( رواه البخاري . صحيح - ١

  . بعدهاوما )  ١٥٧/  ٥" ( الفتح"في إثبات ذلك، انظر  -رحمه اهللا  -بل هي ثابتة في الحديث، وقد أجاد الحافظ نفسه  - ٢

  " . مملوكا: "بعد قوله" فيشتريه: "وزاد)  ١٥١٠( رواه مسلم . صحيح - ٣

وله شاهد . من طريق الحسن، عن سمرة)  ٢٥٢٤( ، وابن ماجه " التحفة"كما في " الكبرى"، والنسائي في ) ١٣٦٥( ، والترمذي ) ٣٩٤٩( ، وأبو داود ) ٢٠و  ١٥/  ٥( رواه أحمد . صحيح - ٤

  ).  ٩٧٢( ، وابن الجارود ) ٢٥٢٥( رواه ابن ماجه . ر بإسناد صحيحشاهد من حديث ابن عم

الحديث ): " ٢٧٩/  ٣( كما في نصب الراية " األحكام"وقال عبد الحق في . ابن الجارود، والحاكم، وابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان: وأيضا رجح جمع من الحفاظ أنه مرفوع، منهم - ٥

  " . أرسله، وال وقف من وقفهوال يضره إرسال من . .. صحيح

  ).  ١٦٦٨( رواه مسلم . صحيح - ٦

 - وهو حسن الحديث  -من طريق سعيد بن جمهان )  ٢١٤ - ٢١٣/  ٢( ، والحاكم ) ١٩١ - ١٩٠/  ٣" ( الكبرى"، والنسائي في ) ٣٩٣٢( ، وأبو داود ) ٢٢١/  ٥( رواه أحمد . حسن - ٧

فأعتقتني، واشترطت علي أن أخدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال. لو أنك لم تشترطي علي ما فارقت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما عشت: تقل: قال: "وزادوا إال أحمد. عن سفينة، به

  " . ما عشت
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ُهَما قَالَ  - ١٤٢٩ ْحَمِة اَْلَوَالُء حلَُْمٌة َكلُ "  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللُه َعنـْ
َوَأْصُلُه ِيف  )٢(َواْحلَاِكمُ   ، َوَصحَحُه اِْبُن ِحبانَ ، َرَواُه اَلشاِفِعي   }" َال يـَُباُع َوَال يُوَهبُ ، اَلنَسبِ 

  .  )٣(ِبَغْريِ َهَذا اَللْفظِ   " اَلصِحيَحْنيِ "

  

  اَْلُمَدبِر َواْلُمَكاَتِب َوأُم اَْلَوَلِد بَاُب   

  

ملَْ َيُكْن َلُه َماٌل ، َأن َرُجًال ِمْن َاْألَْنَصاِر َأْعَتَق ُغَالًما َلُه َعْن ُدبُرٍ  { �ْن َجاِبٍر عَ  - ١٤٣٠
فَاْشتَـَراُه نـَُعْيُم ْبُن َعْبِد اَللِه بَِثَماِمنَائَِة ِدْرَهٍم " ؟َمْن َيْشَرتِيِه ِمين : "فـََقالَ .  �فـَبَـَلَغ َذِلَك اَلنِيب ، َغيـْرُهُ 

، وََكاَن َعَلْيِه َدْينٌ  {: َوِيف رَِوايٍَة لِلنَساِئي  )٥(فَاْحَتاجَ   : َوِيف َلْفٍظ لِْلُبَخارِي .  )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }
  .  )٦(   }" اِْقِض َديـَْنكَ : " فََأْعطَاُه َوقَالَ ، فـََباَعُه بَِثَماِمنَائَِة ِدْرَهمٍ 

هِ ، َعْن أَبِيهِ ، َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيبٍ  - ١٤٣١ َعْن َجد ، ِيباَْلُمَكاَتُب : " قَالَ  { �َعْن اَلن
، َوَأْصُلُه ِعْنَد َأْمحَدَ  )٧(َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد بِِإْسَناٍد َحَسنٍ     }" َعْبٌد َما بَِقَي َعَلْيِه ِمْن ُمَكاتـََبِتِه ِدْرَهمٌ 

  .  )٨(َوَصحَحُه َاْحلَاِكمُ   ، َوالثَالثَةِ 

  

                                                                                                                                                                  
  ).  ٧٩٠( تقدم برقم  - ١

  ).  ٩٥٦( تقدم تخريجه رقم  - ٢

  ).  ٧٩٦( تقدم برقم  - ٣

ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فألهلك، فإن : ثم قال. فجاء بها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فدفعها إليه: "وزاد مسلم)  ٩٩٧( ومسلم ، ) ٦٧١٦( رواه البخاري . صحيح - ٤

  ". فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك: يقول. فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا

  " . وكان محتاجا: "ووقع عند النسائي. والمراد بالذي احتاج، هو األنصاري)  ٢١٤١( البخاري  - ٥

  ". وأنفق على عيالك: ، وزاد) ٢٤٦/  ٨( رواه النسائي . صحيح - ٦

  ).  ٣٩٢٦( رواه أبو داود . حسن - ٧

من )  ٢١٨/  ٢( ، والحاكم ) ٢٥١٩( ، وابن ماجه ) ١٢٦٠( ، والترمذي ) ١٩٧/  ٣" ( الكبرى"، والنسائي في ) ٣٩٢٧( ، وأبو داود ) ٢٠٩و  ٢٠٦و  ١٧٨/  ٢( رواه أحمد . حسن - ٨

  " . وأيما عبد كاتب على مئة دينار فأداها إال عشرة دنانير فهو عبد. أيما عبد كاتب على مئة أوقية فأداها إال عشرة أواق فهو عبد: "ولفظه كما عند أبي داود. طريق عمرو بن شعيب أيضا، به
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ِإَذا َكاَن  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَلتْ  -َرِضَي اَللُه َعنـَْها-َوَعْن َأُ◌م َسَلَمَة  -١٤٣٢
ْحَداُكن ُمَكاَتبٌ  َوَصحَحُه  )١(َرَواُه َاخلَْْمَسةُ     }فـَْلَتْحَتِجْب ِمْنُه ، وََكاَن ِعْنَدُه َما يـَُؤدي، إلِِ

  .  )٢(اَلتـْرِمِذّيُ   

ُهَما-َوَعْن اِْبِن َعباٍس  -١٤٣٣ يُوَدى اَْلُمَكاَتُب ِبَقْدِر  {: قَالَ  �َأن اَلنِيب  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
 ِمْنُه ِديََة اَْلَعْبِد ، َما َعَتَق ِمْنُه ِديََة َاْحلُر َساِئّيُ   ، َوأَبُو َداُودَ ، َرَواُه َأْمحَدُ   }َوبَِقْدِر َما َرق٣(َوالن(  .  

ُهَما-َأِخي ُجَوْيرِيََة أُم اَْلُمْؤِمِنَني  -َوَعْن َعْمرِو ْبِن َاْحلَاِرثِ  -١٤٣٤ َما  {: قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
، اَْلبَـْيَضاءَ  ِإال بـَْغَلَتهُ ، َوَال َشْيًئا، َوَال أََمةً ، َوَال َعْبًدا، َوَال ِديَنارًا، ِعْنَد َمْوتِِه ِدْرَمهًا �تـََرَك َرُسوُل اَللِه 

  .  )٤(َرَواُه اَْلُبَخارِّيُ     }َوأَْرًضا َجَعَلَها َصَدَقًة ، َوِسَالَحهُ 

َا أََمٍة َوَلَدْت ِمْن َسيِدَها { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْن اِْبِن َعباٍس قَالَ  -١٤٣٥ ٌة ، أَميَفِهَي ُحر
  .  )٥(َواْحلَاِكُم بِِإْسَناٍد َضِعيفٍ   ، هْ َأْخَرَجُه اِْبُن َماجَ   }بـَْعَد َمْوتِِه 

  .  )٧(  )٦(> َوَرجَح َمجَاَعٌة َوقْـَفُه َعَلى ُعَمَر 

  

                                                 
  ". رواه أحمد واألربعة":"أ" فيوقع  - ١

من طريق نبهان مولى أم سلمة، عنها ) ٢٥٢٠(، وابن ماجه )١٢٦١(، والترمذي )١٩٨/  ٣" (الكبرى" ، والنسائي في)٣٩٢٨(، وأبو داود )٣١١و  ٣٠٨و  ٢٨٩/  ٦(رواه أحمد . ضعيف - ٢

  ". ن أهل العلم يثبت حديث نبهان هذالم أرى من رضيت م:" به، ونبهان مجهول كما قال غير واحد، وقال الشافعي

  . واللفظ ألحمد) ٤٦/  ٨(، والنسائي )٤٥٨١(، وأبو داود )٢٦٠و  ٢٢٦و  ٢٢٣ -٢٢٢/  ١(رواه أحمد . صحيح - ٣

  ). ٢٧٣٩(رواه البخاري . صحيح - ٤

  ). ١٩/  ٢(، والحاكم )٢٥١٥(رواه ابن ماجه . ضعيف  - ٥

" وقد ضعف الحافظ في". إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وٕان كان سقطا:" قال -رضي اهللا عنه-بسند صحيح عن عمر ) ٣٤٦/  ١٠" (لكبرىا" وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في - ٦

ح الموقوف) ٢١٧/  ٤" (التلخيص المرفوع، وصح .  

" وقد ضعف الحافظ في". إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وٕان كان سقطا:" قال -عنه رضي اهللا-بسند صحيح عن عمر ) ٣٤٦/  ١٠" (الكبرى" وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في - ٧

ح الموقوف) ٢١٧/  ٤" (التلخيص المرفوع، وصح .  
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َمْن َأَعاَن ُجمَاِهًدا ِيف َسِبيِل  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  �َوَعْن َسْهِل ْبِن ُحنَـْيٍف  -١٤٣٦
، َرَواُه َأْمحَدُ   }َأظَلُه اَللُه يـَْوَم َال ِظل ِإال ِظلُه ، َكاتـًَبا ِيف َرقـََبِتهِ َأْو مُ ، أَْو َغارًِما ِيف ُعْسرَتِهِ ، اَللهِ 

  .  )١(َوَصحَحُه َاْحلَاِكمُ   

    

                                                 
  . وفي سنده عبد اهللا بن سهل بن حنيف، وهو مجهول) ٢١٧و  ٩٠ -٨٩/  ٢(، والحاكم )٤٨٧/  ٣(رواه أحمد . ضعيف - ١
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  ِكَتاُب اَْلَجاِمِع 

  َاْألََدِب بَاُب 

  

ِإَذا : اَْلُمْسِلِم ِست َحق اَْلُمْسِلِم َعَلى  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه  �َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١٤٣٧
َوِإَذا َعَطَس َفَحِمَد اَللَه َفَسمْتُه  ، َوِإَذا ِاْستَـْنَصَحَك فَاْنَصْحهُ ، َوِإَذا َدَعاَك فََأِجْبهُ ، َلِقيَتُه َفَسلْم َعَلْيهِ 

  .  )٢(َرَواُه ُمْسِلٌم    }َوِإَذا َماَت فَاتْـبَـْعُه ، َوِإَذا َمِرَض فـَُعْدهُ  )١(

، اْنظُُروا ِإَىل َمْن ُهَو َأْسَفَل ِمْنُكمْ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َعْن َأِيب ُهَريـْرََة وَ  -١٤٣٨
  .  )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }فـَُهَو َأْجَدُر َأْن َال تـَْزَدُروا نِْعَمَة اَللِه َعَلْيُكْم ، َوَال تـَْنظُُروا ِإَىل َمْن ُهَو فـَْوَقُكمْ 

مثِْ  �َسأَْلُت َرُسوَل اَللِه : قَالَ  �اَلنَـواِس ْبِن َمسَْعاَن  َوَعنْ  -١٤٣٩  {: فـََقالَ ؟ َعْن اَْلِرب َواْإلِ
 مثُْ ، ُحْسُن َاْخلُُلِق◌ِ : اَْلِرب َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم    }وََكرِْهَت َأْن َيطِلَع َعَلْيِه اَلناُس ، َما َحاَك ِيف َصْدرِكَ : َواْإلِ

)٤(  .  

َفَال يـَتَـَناَجى ، ِإَذا ُكْنُتْم َثَالثَةً  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َعْن اِْبِن َمْسُعوٍد وَ  -١٤٤٠
.  َواللْفُظ ِلُمْسِلمٍ ، ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }ِمْن َأْجِل َأن َذِلَك ُحيْزِنُُه ؛ َحىت َختَْتِلطُوا بِالناسِ ، اِثـَْناِن ُدوَن َاْآلَخرِ 

)٥(  .  

ُهَما-َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  -١٤٤١ َال يُِقيُم اَلرُجُل  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٦(ُمتـَفٌق َعَلْيِه    }َوتـََوسُعوا ، َوَلِكْن تـََفسُحوا، ُمث َجيِْلُس ِفيهِ ، اَلرُجَل ِمْن َجمِْلِسهِ 

                                                 
  . بالشين المعجمة" فشمته":" أ" ، ووقع في"الصحيح" سين المهملة، وهي كذلك فيبال" األصل" كذا في - ١

  . الحمد هللا: بعد قول العاطس: يعني. يرحمك اهللا: بالسين المهملة، وأيضا بالمعجمة لغتان مشهورتان، وهو أن يقول للعاطس" التسميت"، و)٥) (٢١٦٢(رواه مسلم . صحيح - ٢

إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، فلينظر إلى من هو أسفل :" -صلى اهللا عليه وسلم-، وأما اللفظ المتفق عليه، فهو قوله )٩) (٢٩٦٣(لمسلم وهذا اللفظ رواية . صحيح - ٣

  ). ١٨ -١٧(ص " ذم الدنيا" ولشرح الحديث انظر كتابي) ٨) (٢٩٦٣(، ومسلم )٦٤٩٠(رواه البخاري ". منه ممن فضل عليه

  ). ٢٥٥٣(رواه مسلم . حصحي - ٤

  ". ذلك" ، وليس عند مسلم لفظ)٢١٨٤(، ومسلم )٦٢٩٠(رواه البخاري . صحيح - ٥

  . واللفظ لمسلم) ٢٨) (٢١٧٧(، ومسلم )٦٢٧٠(رواه البخاري . صحيح - ٦
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ُهَماَرضِ -َوَعْن اِْبِن َعباٍس  -١٤٤٢ ِإَذا َأَكَل َأَحدُُكْم  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  -َي اَللُه َعنـْ
  .  )١(.  ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }أَْو يـُْلِعَقَها ، َحىت يـَْلَعَقَها، َفَال َميَْسْح َيَدهُ ، َطَعاًما

، لْم اَلصِغُري َعَلى اَْلَكِبريِ لُِيسَ  { �َرُسوُل اَللِه ] قَالَ ]: قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١٤٤٣
  .  )٢(.  ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }َواْلَقِليُل َعَلى اَْلَكِثِري ، َواْلَمار َعَلى اَْلَقاِعدِ 

  .  )٣(   }َوالراِكُب َعَلى اَْلَماِشي  {: َوِيف رَِوايٍَة ِلُمْسِلمٍ 

١٤٤٤-  ِه : قَالَ  �َوَعْن َعِليَم  { �قَاَل َرُسوُل اَللوا َأْن ُيَسلُجيْزُِئ َعْن َاجلََْماَعِة ِإَذا َمر
َهِقي  ، َرَواُه َأْمحَدُ   }َوُجيْزُِئ َعْن َاجلََْماَعِة َأْن يـَُرد َأَحُدُهْم ، َأَحُدُهمْ  َواْلبَـيـْ

)٤(  .  

َوِإَذا ، اَرى بِالسَالمِ َال تـَْبَدُؤوا اَْليَـُهوَد َوالنصَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْنُه قَالَ  -١٤٤٥
  .  )٥(.  َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ   }فَاْضَطروُهْم ِإَىل َأْضَيِقِه ، َلَقْيُتُموُهْم ِيف َطرِيقٍ 

١٤٤٦-  ِيبهِ : ِإَذا َعَطَس َأَحدُُكْم فـَْليَـُقلْ  {: قَالَ  �َوَعْن اَلنَوْليَـُقْل لَُه َأُخوُه ، َاحلَْْمُد لِل
.  َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِي   }َوُيْصِلُح بَاَلُكْم ، يـَْهِديُكُم اَللهُ : فـَْليَـُقلْ ، يـَْرَمحَُك اَللهُ : فَِإَذا قَاَل لَهُ ، يـَْرَمحَُك اَللهُ 

)٦(  .  

.  َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ   }َال َيْشَرَبن َأَحٌد ِمْنُكْم قَاِئًما  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْنُه قَالَ  -١٤٤٧
)٧(  .  

                                                 
  ". من الطعام" وفي رواية أخرى لمسلم" طعاما: "، وهو عند البخاري بدون لفظ)٢٠٣١(، ومسلم )٥٤٥٦(رواه البخاري . صحيح - ١

  . ، واللفظ الذي عزاه الحافظ للمتفق عليه إنما هو للبخاري، إذ ليس عند مسلم تسليم الصغير على الكبير، وانظر التعليق التالي)٦٢٣٤و  ٦٢٣١(رواه البخاري . صحيح - ٢

عزو  - رحمه اهللا-، فكان األجدر بالحافظ "والماشي على القاعد، والقليل على الكثير:"عنهما، تمامه )٦٢٣٣و  ٦٢٣٢(للبخاري  -أيضا-هي ) ٢١٦٠(هذا الرواية التي عزاها الحافظ لمسلم  - ٣

  . الرواية األولى للبخاري، والثانية للمتفق عليه

  ). ٤٩/  ٩(، والبيهقي )٥٢١٠(حسن بشواهده رواه أبو داود  - ٤

وذلك حسب ما يقتضيه السياق، وهو خطأ؛ ألن الحديث حديث أبي هريرة، وليس حديث علي، كما أن األحاديث " البعلي بن أبي ط" ال شك أن المراد به" عنه:" ، وقوله)١٣١٠(تقدم برقم  - ٥

  . -رضي اهللا عنه-التالية تدل على صحة ذلك؛ إذا هي من رواية أبي هريرة 

  ). ٦٢٢٤(رواه البخاري . صحيح - ٦

  ). ٩٢٦" (الضعيفة" وانظر" ن نسي فليستقىءفم:" -وهي زيادة منكرة -وتمامه ) ٢٠٢٦(رواه مسلم . صحيح - ٧
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َوِإَذا نـَزََع فـَْلَيْبَدأْ ، ِإَذا اِنـْتَـَعَل َأَحدُُكْم فـَْلَيْبَدْأ بِاْلَيِمنيِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْنُه قَالَ  -١٤٤٨
  .  )١(   }َوآِخَرُمهَا تـُنـْزَُع ، َوْلَتُكْن اَْلُيْمَىن َأوَهلَُما تـُنـَْعلُ ، بِالشَمالِ 

يًعا، َال َميِْش َأَحدُُكْم ِيف نـَْعٍل َواِحَدةٍ  { �َرُسوُل اَللِه قَاَل : َوَعْنُه قَالَ  -١٤٥٠ ، َوْليُـْنِعْلُهَما مجَِ
يًعا    .  )٢(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِهَما  }َأْو لَِيْخَلْعُهَما مجَِ

ُهَما-َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  -١٤٥١ ُر اَللُه ِإَىل َال يـَْنظُ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٣(.  ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }َمْن َجر ثـَْوبَُه ُخَيَالَء 

َوِإَذا َشِرَب ، ِإَذا َأَكَل َأَحدُُكْم فـَْلَيْأُكْل بَِيِميِنهِ  {: قَالَ  �َوَعْنُه َأن َرُسوَل اَللِه  -١٤٥٢
   )٤(.  َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ   }َوَيْشَرُب ِبِشَمالِِه ، الِهِ فَِإن اَلشْيطَاَن يَْأُكُل ِبِشمَ ، فـَْلَيْشَرْب بَِيِميِنهِ 

ِه قَالَ ، َعْن أَبِيهِ ، َوَعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيبٍ  -١٤٥٣ ِه : َعْن َجدُكلْ   { �قَاَل َرُسوُل اَلل ،
.  َوَعلَقُه اَْلُبَخارِي ، َوَأْمحَدُ ، دَ َأْخَرَجُه أَبُو َداوُ   }َوَال خمَِيَلٍة ، َوَتَصدْق ِيف َغْريِ َسَرفٍ ، َواْلَبسْ ، َواْشَربْ 

)٥(  .  

  اَْلِرب َوالصَلِة بَاُب   

  

َمْن َأَ◌َحب َأْن يـُْبَسَط َعَلْيِه ِيف  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -١٤٥٤
  .  )٦(.  َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِي   }فـَْلَيِصْل َرِمحَُه ، َوَأْن يـُْنَسأَ َلُه ِيف أَثَرِهِ ، رِْزِقهِ 

                                                 
  . واللفظ للبخاري) ٢٠٩٧(، ومسلم )٥٨٥٦(رواه البخاري . صحيح - ١

  ). ٦٨) (٢٠٩٧(، ومسلم )٥٨٥٥(رواه البخاري . صحيح - ٢

  ). ٤٢) (٢٠٨٥(، ومسلم )٥٧٨٣(رواه البخاري . صحيح - ٣

  ). ٢٠٢٠(رواه مسلم . صحيح - ٤

، وهي "إن اهللا يحب أن ُترى نعمته على عبده:" وعند أحمد زيادة. ، ولكنه عندهما بلفظ الجمع)فتح/  ٢٥٢/  ١٠(، وعلقه البخاري )٦٧٠٨و  ٦٦٩٥(، وأحمد )٢٢٦١(رواه الطيالسي . حسن - ٥

، وابن ماجه )٧٩/  ٥(، ورواه النسائي "حديث حسن:" ، وقال)٢٨١٩(ط ، والباقي مثله، ولكن الحديث عنده دون االستثناء، وروى الترمذي الزيادة فق"ُيرى أثر:" للطيالسي إال أن عنده -أيضا-وهي 

عزاه للطيالسي دون " الفتح" ، إال أن يكون الحافظ أراد أبا داود الطيالسي، فإني رأيته في -رحمه اهللا-من هذا التخريج يعلم أن عزوه ألبي داود َوْهٌم من الحافظ : بدون الزيادة، وأخيرا) ٣٦٠٥(

  . يضا الحديث عندهم جميعا بصيغة الجمع ال المفرد كما قال الحافظالسجستاني، وأ

  ". من أحب أن يبسط عليه" بدال" من سره أن يبسط له:" وعنده) ٥٩٨٥(رواه البخاري . صحيح - ٦
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  }َال َيْدُخُل َاْجلَنَة قَاِطٌع  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن ُجبَـْريِ ْبِن ُمْطِعٍم  -١٤٥٥
  .  )١(ُمتـَفٌق َعَلْيِه  . قَاِطَع َرِحمٍ : يـَْعِين 

ِإن اَللَه َحرَم َعَلْيُكْم ُعُقوَق  {: قَالَ  �ِه َعْن َرُسوِل اَلل  �َوَعْن اَْلُمِغريَِة ْبِن َسِعيٍد  -١٤٥٦
ًعا َوَهاتِ ، َوَوْأَد اَْلبَـَناتِ ، َاْألُمَهاتِ    }وََكثْـَرَة اَلسَؤاِل َوِإَضاَعَة اَْلَماِل ، وََكرَِه َلُكْم ِقيَل َوقَالَ ، َوَمنـْ

  .  )٢(.  ُمتـَفٌق َعَلْيهِ 

ُهَما-ُعَمَر َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن  -١٤٥٧ ِرَضا اَللِه ِيف  {: قَالَ  �َعْن اَلنِيب ، -َرِضَي اَللُه َعنـْ
.  َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن َواْحلَاِكمُ ، َأْخَرَجُه اَلتـْرِمِذي   }َوَسَخُط اَللِه ِيف َسَخِط اَْلَواِلَدْيِن ، ِرَضا اَْلَواِلَدْينِ 

)٣(  .  

َواَلِذي نـَْفِسي بَِيِدِه َال يـُْؤِمُن َعْبٌد َحىت حيُِب  {: قَالَ  �ْن اَلنِيب عَ  �َوَعْن أََنٍس  -١٤٥٨
  .  )٤(.  ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }َما حيُِب لِنَـْفِسِه  -أَْو ِألَِخيهِ  -ِجلَارِِه 

أَْن  {: قَالَ ؟ ْعَظمُ َأي اَلذْنِب أَ  �قَاَل َسأَْلُت َرُسوَل اَللِه  �َوَعْن اِْبِن َمْسُعوٍد  -١٤٥٩
ا ِه ِندَوُهَو َخَلَقكَ ، َجتَْعَل لِل . َأي َأْن تـَْقُتَل َوَلَدَك َخْشَيَة َأْن يَْأُكَل َمَعكَ : قَالَ ؟ قـُْلُت ُمث قـُْلتُ . ُمث :

 َأي َأْن تـُزَاِينَ َحِليَلَة َجارَِك : قَالَ ؟ ُمث َفٌق َعَلْيِه   }ُمث٥(.  ُمتـ(  .  

ُهَما-َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص  -١٤٦٠  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
، َيُسب أَبَا اَلرُجلِ . نـََعمْ : قَالَ ؟ َوَهْل َيُسب اَلرُجُل َواِلَدْيهِ : ِقيلَ . ِمْن اَْلَكَبائِِر َشْتُم اَلرُجِل َواِلَدْيهِ 

 هُ ، أَبَاهُ  فـََيُسبأُم ُه ، َوَيُسبأُم َفٌق َعَلْيِه   }فـََيُسب٦(.  ُمتـ(  .  

                                                 
  . والتفسير من سفيان بن عيينة، وهو لمسلم دون البخاري) ٢٥٥٦(، ومسلم )٥٩٨٤(رواه البخاري . صحيح - ١

  ). ٥٩٣رقم /  ١٣٤١ص /  ٣ج (، ومسلم )٥٩٧٥(اه البخاري رو . صحيح - ٢

  . وأعله الترمذي بما ال يقدح) ١٥٢ -١٥١/  ٤(والحاكم ) وموارد ٢٠٢٦(، وابن حبان )١٩٠٠(رواه الترمذي . حسن - ٣

  . واللفظ لمسلم) ٧٢) (٤٥(، ومسلم )١٣(رواه البخاري . صحيح - ٤

والذين ال يدعون مع اهللا إلها آخر وال يقتلون النفس التي حرم اهللا إال بالحق وال يزنون ومن يفعل ذلك : "تصديقه -عز وجل-فأنزل اهللا : وزاد) ٨٦(، ومسلم )٤٤٧٧(رواه البخاري . صحيح - ٥

  .  ٦٨: الفرقان" يلق أثاما

  . واللفظ لمسلم) ٩٠(، ومسلم )٥٩٧٣(صحيح رواه البخاري  - ٦
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َال حيَِل ِلُمْسِلٍم َأْن يـَْهُجَر َأَخاُه فـَْوَق  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  �َوَعْن َأِيب أَيوَب  -١٤٦١
ُرُمهَا اَلِذي يـَْبَدُأ بِالسَالِم ، َهَذا َويـُْعِرضُ ، فـَيـُْعِرُض َهَذا، َثَالِث لََياٍل يـَْلَتِقَيانِ  .  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }َوَخيـْ

)١(  .  

َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِي   }ُكل َمْعُروٍف َصَدَقٌة   { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َعْن َجاِبٍر  -١٤٦٢
  .)٢(  .  

١٤٦٣-  قَالَ  �َوَعْن َأِيب َذر : ِمْن اَْلَمْعُروِف َشْيًئا { �ِه قَاَل َرُسوُل اَلل َوَلْو أَْن ، َال َحتِْقَرن
   )٣(   }تـَْلَقى َأَخاَك ِبَوْجٍه طَْلٍق 

َوتـََعاَهْد ِجريَاَنَك ، فََأْكِثْر َماَءَها، ِإَذا طََبْخَت َمَرَقةً  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْنُه قَالَ  -١٤٦٤
  .  )٤(.  َأْخَرَجُهَما ُمْسِلٌم   }

َمْن نـَفَس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -١٤٦٥
نـَْيا ُه َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يـَْوِم اَْلِقَياَمِة ، اَلدَس اَللَر َعَلى ُمْعِسرٍ ، نـَفُه َعَلْيِه ، َوَمْن َيسَر اَللنـَْيا َيس ِيف اَلد

نـَْيا َواْآلِخَرةِ ، َوَمْن َستَـَر ُمْسِلًما، َواْآلِخَرةِ  ُه ِيف اَلدُه ِيف َعْوِن اَْلَعْبِد َما َكاَن اَْلَعْبُد ِيف ، َستَـَرُه اَللَواَلل
  .  )٥(.  َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ   }َعْوِن َأِخيِه 

فـََلُه ِمْثُل َأْجِر ، َمْن َدل َعَلى َخْريٍ  { �وُل اَللِه قَاَل َرسُ : قَالَ  �َوَعْن َأِيب َمْسُعوٍد  -١٤٦٦
  .  )٦(.  َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ   }فَاِعِلِه 

                                                 
  ". فيصد هذا، ويصد هذا:" وفي روايه لهما) ٢٥٦٠(، ومسلم )٦٠٧٧(رواه البخاري . صحيح - ١

  ". وأن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك:" بسند ال بأس به، وزاد) ٣٠٤" (األدب المفرد" في -أيضا-، ورواه )٦٠٢١(رواه البخاري . صحيح - ٢

  ). ٢٦٢٦(رواه مسلم . صحيح - ٣

  ". يا أبا ذر:" أوله) ١٤٢) (٢٦٢٥( رواه مسلم. صحيح - ٤

هم، إال نزلت ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل اهللا به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهللا، يتلون كتاب اهللا، ويتدارسونه بين:" ، وتمامه)٢٦٩٩(رواه مسلم . صحيح - ٥

  ". ومن بطأ به عمله، لم يسرع به نسبه... وذكرهم اهللا فيمن عنده عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم المالئكة،

أنا أدله على من ! يا رسول اهللا: فقال رجل". ما عندي:" إني أبدع بي فاحملني، فقال: فقال -صلى اهللا عليه وسلم-جاء رجل إلى النبي : عن أبي مسعود قال) ١٨٩٣(رواه مسلم . صحيح - ٦

  . الحديث..... -اهللا عليه وسلم صلى- فقال رسول اهللا . يحمله
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ُهَما-َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  -١٤٦٧ ِمْن اْستَـَعاذَُكْم بِاَللِه  {: قَالَ  �َعِن النِيب : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  }فَاْدُعوا َلُه ، فَِإْن ملَْ جتَُِدوا، َوَمْن أََتى إِلَْيُكْم َمْعُروفًا َفَكاِفُئوهُ ، بِاَللِه فََأْعطُوهُ  َوَمْن َسأََلُكمْ ، فََأِعيُذوهُ 

 َهِقي   .  )١(.  َأْخَرَجُه اَْلبَـيـْ

  اَلزْهِد َواْلَورَِع بَاُب   

  

ُهَما-َعْن اَلنـْعَماِن ْبِن َبِشٍري  -١٤٦٨  -يـَُقولُ  �مسَِْعُت َرُسوَل اَللِه : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
ٌ  {: َوأَْهَوى اَلنـْعَماُن بِِإْصبَـَعْيِه ِإَىل أُُذنـَْيهِ  َاحلََْالَل بـَني ِإن ، ٌ َاحلََْراَم بـَني نَـُهَما ُمْشَتِبَهاتٌ ، َوِإن َال ، َوبـَيـْ

َرَأ ِلِديِنِه َوِعْرِضهِ فـَقَ ، َفَمِن اتـَقى اَلشبُـَهاتِ ، يـَْعَلُمُهن َكِثٌري ِمْن اَلناسِ  َوَمْن َوَقَع ِيف اَلشبـَُهاِت ، ِد ِاْسَتبـْ
َأَال ، َأَال َوِإن ِلُكل َمِلٍك ِمحًى، يُوِشُك َأْن يـََقَع ِفيهِ ، َكالراِعي يـَْرَعى َحْوَل َاحلَِْمى، َوَقَع ِيف َاحلََْراِم◌ِ 

َوِإَذا َفَسَدْت ، َصَلَح َاجلََْسُد ُكلهُ ، ِإَذا َصَلَحتْ ، َاجلََْسِد ُمْضَغةً  َأَال َوِإن ِيف ، َوِإن ِمحَى اَللِه َحمَارُِمهُ 
  .  )٢(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }َأَال َوِهَي اَْلَقْلُب ، َفَسَد َاجلََْسُد ُكلهُ 

يَنارِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١٤٦٩ ْرَهمِ ، َتِعَس َعْبُد اَلدَوالد ،
  . َأْخَرَجُه اْلُبَخارِي  )٣(   }َوِإْن ملَْ يـُْعَط َملْ يـَْرَض ، ِإْن أُْعِطَي َرِضيَ ، َواْلَقِطيَفةِ 

ُهَما-َوَعِن اِْبِن ُعَمَر  -١٤٧٠   {: فـََقالَ ، ِمبَْنِكِيب  �َأَخَذ َرُسوُل اَللِه : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
نـَْيا كَ  َك َغرِيبٌ ُكْن ِيف اَلدِإَذا أَْمَسْيَت َفَال تـَْنَتِظِر : وََكاَن اِْبُن ُعَمَر يـَُقولُ   }َأْو َعاِبُر َسِبيٍل ، أَن

. َوِمْن َحَياِتَك ِلَمْوِتكَ ، َوُخْذ ِمْن ِصحِتَك ِلَسَقِمك، َوِإَذا َأْصَبْحَت َفَال تـَْنَتِظِر اَْلَمَساءَ ، اَلصَباحَ 
 ٤(.  َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِي(  .  

                                                 
  ). ١٢٧و  ٩٩و  ٦٨/  ٢(، وأحمد )٨٢/  ٥(والنسائي ). ٥١٠٩و  ١٦٧٢(، وال أدري لماذا عدل الحافظ عن عزو الحديث ألبي داود )١٩٩/  ٤(رواه البيهقي . صحيح - ١

  ). ١٥٩٩(، ومسلم )٥٢(رواه البخاري . صحيح - ٢

  ". والخميصة" وزاد). ٦٣٣٥(رواه البخاري . صحيح - ٣

  ). ٦٤١٦(رواه البخاري . صحيح - ٤
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ُهَما-َوَعِن اِْبِن ُعَمَر  -١٤٧١ ، َمْن َتَشبَه ِبَقْومٍ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
ُهْم    .  )١(.  َوَصحَحُه اِْبُن ِحبانَ ، َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ   }فـَُهَو ِمنـْ

ِاْحَفِظ اَللَه ! يَا ُغَالمُ  {: فـََقالَ ، يـَْوًما �اَلنِيب ُكْنُت َخْلَف : َوَعِن اِْبِن َعباٍس قَالَ  -١٤٧٢
َرَواُه   }َوِإَذا ِاْستَـَعْنَت فَاْسَتِعْن بِاَللِه ، َوِإَذا َسأَْلَت فَاْسَأْل اَللهَ ، ِاْحَفِظ اَللَه جتَِْدُه ُجتَاَهكَ ، َحيَْفْظكَ 
 ْرِمِذي٢(.  َحَسٌن َصِحيحٌ : َوقَالَ ، اَلتـ(  .  

ُدلِين ! يَا َرُسوَل اَللهِ : فـََقالَ  �َجاَء َرُجٌل ِإَىل اَلنِيب  {: َوَعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَالَ : ١٤٧٣
نـَْيا حيُِبَك اَللهُ : قَالَ ] فـ]. َوَأَحبِين اَلناسُ ، َعَلى َعَمٍل ِإَذا َعِمْلُتُه َأَحبِين اَللهُ  ِفيَما  َواْزَهدْ ، ِاْزَهْد ِيف اَلد

  .  )٣(َوَسَنُدُه َحَسٌن  ، َرَواُه اِْبُن َماَجه  }ِعْنَد اَلناِس حيُِبَك اَلناُس 

ِإن اَللَه حيُِب  {: يـَُقولُ  �مسَِْعُت َرُسوَل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َسْعِد ْبِن َأِيب َوقاٍص  -١٤٧٤
 ِقياَْلَعْبَد اَلت ، اَْلَغِين ، ٤(.  َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ   } َاْخلَِفي(  .  

تـَرُْكُه َما َال ، ِمْن ُحْسِن ِإْسَالِم اَْلَمْرءِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -١٤٧٥
  .  )٥(.  َوقَاَل َحَسنٌ ، َرَواُه اَلتـْرِمِذي   }يـَْعِنيِه 

َما َمَألَ اْبُن آَدَم ِوَعاًء  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  � َوَعْن اَْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِديَكِربَ  -١٤٧٦
  .  )٦(.  َأْخَرَجُه اَلتـْرِمِذي َوَحسَنهُ   }َشرا ِمْن َبْطٍن 

                                                 
  ). ٤٠٣١(رواه أبو داود . صحيح - ١

يء واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إال بش:" ، وتمامه)٢٥١٦(رواه الترمذي . صحيح - ٢

  ". هللا عليك، رفعت األقالم، وجفت الصحفقد كتبه ا

إذ الحديث له شواهد؛ ولذلك حسنه غير واحد كالنووي، والعراقي والهيثمي، واأللباني، أما سند ابن " وسنده حسن:" لكان أدق من قوله" وهو حسن" ولو قال الحافظ) ٤١٠٢(رواه ابن ماجه  - ٣

اع ماجه، ففيه خالد بن عمرو، وهو وض .  

أنزلت في إبلك : فنزل، فقال له. أعوذ باهللا من شر هذا الراكب: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه ابن عمر، فلما رآه سعد قال: رواه مسلم من طريق عامر بن سعد قال. حصحي - ٤

  . الحديث: يقول -ه وسلمصلى اهللا علي-سمعت رسول اهللا ! اسكت: وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره، فقال

وهو الصواب، كما " غريب:" ، وٕانما الذي فيها قوله"السنن" َوِهَم في نقل التحسين عن الترمذي، فلم أجده في أكثر من مطبوعة من -رحمه اهللا -وأظن أن الحافظ) ٢٣١٨(حسن رواه الترمذي  - ٥

  . وغيرهما) ٤١/  ١١" (التحفة" والمزي في) ٢٨٧/  ١" (الجامع" نقله عنه ابن رجب في

حسن ":" تركيا" ونسخة" شاكر" والذي في نسخة". بحسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه، فإن كان ال محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه:" وتمامه) ٢٣٨٠(رواه الترمذي . صحيح - ٦

  ". حسن صحيح: حسن، وفي بعض النسخ: وقال):" ٥٢١/  ٨" (فةالتح" ، ولعل هذا من اختالف النسخ، واهللا أعلم، ثم رأيت المزي قال في" صحيح
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ُر َاخلَْطاِئَني ، ُكل َبِين آَدَم َخطاءٌ   { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن أََنٍس  -١٤٧٧ َوَخيـْ
 وابُوَن اَلتـ{   ْرِمِذيَواْبُن َماَجهْ ، َأْخَرَجُه اَلتـ ، ١(.  َوَسَنُدُه َقِوي(  .  

  }َوقَِليٌل فَاِعُلُه ، اَلصْمُت ِحْكَمةٌ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن أََنٍس  -١٤٧٨
َهِقي ِيف     )٢(.  ِبَسَنٍد َضِعيفٍ " اَلشَعبِ " َأْخَرَجُه اَْلبَـيـْ

  .  )٣(.  حَح أَنُه َمْوُقوٌف ِمْن قـَْوِل لُْقَماَن َاحلَِْكيمِ َوصَ 

  ِمْن َمَساِوِئ َاْألَْخَالِق  )٤(اَلرَهِب  بَاُب   

  

فَِإن َاحلََْسَد يَْأُكُل ، ِإياُكْم َواحلََْسدَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١٤٧٩
  .  )٥(َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد    }ا تَْأُكُل اَلناُر َاحلََْطَب َكمَ ، َاحلََْسَناتِ 

  .  )٦(.  ِمْن َحِديِث أََنٍس َحنُْوهُ : َوِالْبِن َماَجهْ  -١٤٨٠

َا اَلشِديُد اَلِذي ، لَْيَس اَلشِديُد بِالصَرَعةِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  )٧(َوَعْنُه   -١٤٨١ ِإمن
  .  )٨(.  ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }ُك نـَْفَسُه ِعْنَد اَْلَغَضِب َميْلِ 

                                                 
  ). ٢٤٥١(، وابن ماجه )٢٤٩٩(رواه الترمذي . حسن - ١

  . يهقي، وهو الموافق لما عند ابن عدي والب"أ" والتصحيح من" ِحْلمٌ " إلى" األصل" ، وتحرف في)٥٠٢٧" (الشعب" ، والبيهقي في)١٨١٦/  ٥" (الكامل" ضعيف رواه ابن عدي في - ٢

أن لقمان كان عند داود وهو يسرد الدرع، فجعل : بسند صحيح عن أنس" الشعب" ، والبيهقي في)٤٢٣/  ٤٢٢/  ٢" (المستدرك" ، والحاكم في)٤١(ص " روضة العقالء" رواه ابن حبان في - ٣

كنت . إن الصمت من الحكم، وقليل فاعله: فقال لقمان. نعم درع الحرب هذه: ها صبها على نفسه وقاليفتله هكذا بيده، فجعل لقمان يتعجب، ويريد أن يسأله، فتمنعه حكمته أن يسأله، فلما فرغ من

  ". الصمت حكم، وقليل فاعله:" هذا هو الصحيح عن أنس أن لقمان قال:" وقال البيهقي. أريد أن أسألك، فسكت حتى كفيتني

يريد بذلك أن تقرأ على ما كتبت وليس هناك " بيان:" مرة أخرى مضبوطا أيضا، وكتب فوقها لفظ" الرهب:" د ذلك بأن كتب الهامشواضحة مضبوطة، وزاد الناسخ تأكيد ذلك تأكي" باألصل" كذا - ٤

  ". الترهيب" فكتبت" أ" هناك خطأ، وأما في

  . ، وفي سنده راٍو مجهول)٤٩٠٣(ضعيف رواه أبو داود  - ٥

  ". متروك" وفي سنده) ٤٢١٠(برقم  - ٦

  . - رضي اهللا عنه-رة عن أبي هري: أي - ٧

  ). ٢٦٠٩(، ومسلم )٦١١٤(رواه البخاري . صحيح - ٨
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ُهَما-َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  -١٤٨٢ اَلظْلُم ظُُلَماٌت يـَْوَم  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )١(.  ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }اَْلِقَياَمِة 

فَِإن اَلظْلَم ظُُلَماٌت يـَْوَم ، اِتـُقوا اَلظْلمَ  {: َل َرُسوُل اَللِه قَا: قَالَ  �َوَعْن َجاِبٍر  -١٤٨٣
َلُكْم ، َواتـُقوا اَلشح ، اَْلِقَياَمةِ    .  )٢(.  َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ   }فَِإنُه َأْهَلَك َمْن َكاَن قـَبـْ

ِإن َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكْم  { �ِه قَاَل َرُسوُل اَلل : قَالَ  �َوَعْن َحمُْموِد ْبِن لَِبيٍد  -١٤٨٤
  .  )٣(.  َأْخَرَجُه َأْمحَُد ِبَسَنٍد َحَسنٍ   }اَلريَاُء : اَلشْرُك َاْألَْصَغرُ 

ِإَذا َحدَث  : آيَُة اَْلُمَناِفِق َثَالثٌ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١٤٨٥
  .  )٤(.  ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }َوِإَذا ائْـُتِمَن َخاَن ، َوَعَد َأْخَلفَ  َوِإَذا، َكَذبَ 

  .  )٥(   }َوِإَذا َخاَصَم َفَجَر  {: ِمْن َحِديِث َعْبِد اَللِه ْبِن َعْمرِوٍ : َوَهلَُما -١٤٨٦

َوِقَتالُُه  ، ُفُسوقٌ  ِسَباُب اَْلُمْسِلمِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن اِْبِن َمْسُعوٍد  -١٤٨٧
  .  )٦(.  ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }ُكْفٌر 

فَِإن اَلظن َأْكَذُب ، ِإياُكْم َوالظن  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١٤٨٨
  .  )٧(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }َاحلَِْديِث 

َما ِمْن َعْبِد  {: يـَُقولُ  �مسَِْعُت َرُسوَل اَللِه ] قَالَ ] �َوَعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر  -١٤٨٩
.  ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }ِإال َحرَم اَللُه َعَلْيِه َاْجلَنَة ، َوُهَو َغاش لَِرِعيِتهِ ، َميُوُت يـَْوَم َميُوتُ ، َيْستَـْرِعيِه اَللُه َرِعيةً 

)١(  .  
                                                 

  ". إن:" وزاد مسلم في أوله) ٢٥٧٩(، ومسلم )٢٤٤٧(رواه البخاري . صحيح - ١

  ". حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم:" وزاد) ٢٥٧٨(رواه مسلم . صحيح.  - ٢

  ". اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء: -إذا جزى الناس بأعمالهم-لهم يوم القيامة  - عز وجل-يقول اهللا :" ادوز ) ٤٢٩و  ٤٢٨/  ٥(رواه أحمد . حسن - ٣

  ). ١٠٧) (٥٩(، ومسلم )٣٣(رواه البخاري . صحيح - ٤

إذا : من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها أربع:" -كما عند البخاري  -ولفظه ) ٥٨(، ومسلم )٣٤(رواه البخاري . صحيح - ٥

  ". ائتمن خان، وٕاذا حدث كذب، وٕاذا عاهد غدر، وٕاذا خاصم فجر

  ). ٦٤(ومسلم ) ٦٠٤٤(رواه البخاري . صحيح - ٦

  ). ١٥٢٠(برقم  -أيضا-ي وسيأت) ٢٥٦٣(، ومسلم )٥١٤٣(وهو طرف من حديث رواه البخاري . صحيح - ٧
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َها َرِضيَ -َوَعْن َعاِئَشَة  -١٤٩٠ اَللُهم َمْن َوِيلَ ِمْن  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَلتْ  -اَللُه َعنـْ
  .  )٢(.  َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ   }فَاْشُقْق َعَلْيِه ، َفَشق َعَلْيهِ ، أَْمِر أُمِيت َشْيًئا

فـَْلَيَتَجنِب اَْلَوْجَه ، َل َأَحدُُكمْ ِإَذا قَاتَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١٤٩١
  .  )٣(.  ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   }

: قَالَ . فـََردَد ِمَرارًا، َال تـَْغَضبْ : فـََقالَ . َأْوِصِين ! يَا َرُسوَل اَللهِ  {: َوَعْنُه َأن َرُجًال قَالَ  -١٤٩٢
  .  )٤(.  َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِي   }َال تـَْغَضْب 

َها-َخْوَلَة اَْألَْنَصارِيَة  َوَعنْ  -١٤٩٣ ِإن رَِجاًال  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَلتْ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
 ِه بَِغْريِ َحقضون ِيف َماِل اَللاُر يـَْوَم اَْلِقَياَمِة ، يتخوفـََلُهْم اَلن{   ٥(.  َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِي(  .  

١٤٩٤-  َوَعْن َأِيب َذر�  ِيبمَ -َعْن اَلنُه َعَلْيِه َوَسلى اَللهِ  )٦(ِفيَما يـَْرِوي   --َصلَعْن رَب- 
َنُكْم ُحمَرًما، ِإين َحرْمُت اَلظْلَم َعَلى نـَْفِسي! يَا ِعَباِدي {: قَالَ  َأْخَرَجُه   }َفَال َتظاَلُموا ، َوَجَعْلُتُه بـَيـْ

  .  )٧(.  ُمْسِلمٌ 

  ؟ أََتْدُروَن َما اَْلِغيَبةُ  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  �َأِيب ُهَريـَْرَة َوَعْن  -١٤٩٥

  . اَللُه َوَرُسولُُه أَْعَلمُ : قَاُلوا

  . ذِْكُرَك َأَخاَك ِمبَا َيْكَرهُ : قَالَ 

                                                                                                                                                                  
  . واللفظ لمسلم) ١٤٢(، ومسلم )فتح/  ١٢٧ -١٢٦/  ١٣(رواه البخاري . صحيح - ١

كيف كان صاحبكم لكم في : فقالت. رجل من أهل مصر: ممن أنت؟ فقلت: فقالت. أتيت عائشة أسألها عن شئ: من طريق عبد الرحمن بن شماسة قال) ١٨٢٨(رواه مسلم . صحيح.  - ٢

أما إنه ال يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي : فقالت. ما نقمنا منه شيئا إن كان ليموت للرجل منا البعير، فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة، فيعطيه النفقة: هذه؟ فقال غزاتكم

  ". ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، فارفق به:" الحديث، وزاد.... يقول في بيتي هذا -صلى اهللا عليه وسلم-بكر أخي، أن أخبرك ما سمعت من رسول 

  . وما بعده) بتحقيقي ٣٥(البن خزيمة " التوحيد" واللفظ لمسلم، ولتمام تخريج الحديث انظر) ٢٦١٢(، ومسلم )٢٥٥٩(رواه البخاري . صحيح - ٣

  ). ٦١١٦(رواه البخاري . صحيح - ٤

يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وفي الحديث ردع الوالة أن يأخذوا من المال شيئا بغير حقه، أو يمنعوه من : أي. تخوضون في مال اهللا بغير حقوي، ) ٣١١٨(رواه البخاري . صحيح - ٥

  ". الفتح" انظر. أهله

  . يرويه" أ" في - ٦

  . ، وأيضا طبع مفردا"مجموع الفتاوى" شرحا نفيسا في ، وهو طرف من حديث طويل، وقد شرحه شيخ اإلسالم ابن تيمية)٢٥٧٧(رواه مسلم . صحيح - ٧
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  ؟ أَرَأَْيَت ِإْن َكاَن ِيف َأِخي َما أَُقولُ : ِقيلَ 

  .  )١(.  َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ   }َوِإْن ملَْ َيُكْن فـََقْد بـََهتُه ، َقْد ِاْغَتْبَتهُ ِإْن َكاَن ِفيِه َما تـَُقوُل فَـ : قَالَ 

َوَال ، َوَال تـََباَغُضوا، َال َحتَاَسُدوا َوَال تـََناَجُشوا { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْنُه قَالَ  -١٤٩٦
َال ، اَْلُمْسِلُم َأُخو اَْلُمْسِلمِ ، ُكونُوا ِعَباَد اَللِه ِإْخَوانًاَو ، َوَال يَِبْع بـَْعُضُكْم َعَلى بـَْيِع بـَْعضٍ ، َتَدابـَُروا
ِحبَْسِب ِاْمرٍِئ ِمْن ، َوُيِشُري ِإَىل َصْدرِِه َثَالَث ِمَرارٍ ، اَلتـْقَوى َها ُهَنا، َوَال َحيِْقرُهُ ، َوَال َخيُْذلُهُ ، َيْظِلُمهُ 

َأْخَرَجُه   }َوِعْرُضُه ، َوَمالُهُ ، َدُمهُ ، ُكل اَْلُمْسِلِم َعَلى اَْلُمْسِلِم َحَرامٌ ، اَلشر َأْن َحيِْقَر َأَخاُه اَْلُمْسِلمَ 
  .  )٢(.  ُمْسِلمٌ 

اَللُهم َجنْبِين ُمْنَكَراِت  {: يـَُقولُ  �َكاَن َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن ُقْطَبَة ْبِن َماِلٍك  -١٤٩٧
 )٣(.  َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم َواللْفِظ َلهُ ، َأْخَرَجُه اَلتـْرِمِذي   }َواْألَْدَواِء ، اْألَْهَواءِ وَ ، َواْألَْعَمالِ ، َاْألَْخَالقِ 

 .  

ُهَما-َوَعْن اِْبِن َعباٍس  -١٤٩٨ ، َال ُمتَاِر َأَخاكَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٤(.  َأْخَرَجُه اَلتـْرِمِذي ِبَسَنٍد ِفيِه َضْعفٌ   }َمْوِعًدا فـَُتْخِلَفُه  َوَال َتِعْدهُ ، َوَال ُمتَازِْحهُ 

١٤٩٩-  ِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد اَْخلُْدرِيَخْصَلَتاِن َال َجيَْتِمَعاِن ِيف  { �قَاَل َرُسوُل اَلل
  .  )٥(.  َوِيف َسَنِدِه َضْعفٌ ، ْرِمِذي َأْخَرَجُه اَلتـ   }َوُسوُء َاْخلُُلِق ، اَْلُبْخلُ : ُمْؤِمنٍ 

َما ، فـََعَلى اَْلَباِدئِ ، اَْلُمْسَتباِن َما قَاَال  {: قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١٥٠٠
  .  )٦(.  َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ   }ملَْ يـَْعَتِد اَْلَمْظُلوُم 

                                                 
  ). ٢٥٨٩(رواه مسلم . صحيح - ١

  ). ٢٥٦٤(رواه مسلم . صحيح - ٢

  . جمع داء، وهي األسقام": الدواء" و). ٥٣٢/  ١(، والحاكم )٣٥٩١(رواه الترمذي . صحيح - ٣

  . وفي سنده ليث بن أبي سليم) ١٩٩٥(رواه الترمذي . ضعيف - ٤

  . وهو ضعيف، سيئ الحفظ: قلت". غريب ال نعرفه إال من حديث صدقة بن موسى:" وقال) ١٩٦٢(رواه الترمذي . يفضع - ٥

  ). ٢٤٨٧(رواه مسلم . صحيح - ٦
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َوَمْن ، َمْن َضار ُمْسِلًما َضارُه اَللهُ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : الَ قَ  �َوَعْن َأِيب ِصْرَمَة  -١٥٠١
  .  )١(.  َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد َواَلتـْرِمِذي َوَحسَنهُ   }َشاق ُمَسلًما َشق اَللُه َعَلْيِه 

ِإن اَللَه يـُْبِغُض اَْلَفاِحَش اَْلَبِذيَء  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب اَلدْرَداِء  -١٥٠٢
{   ْرِمِذيَحهُ ، َأْخَرَجُه اَلتـ٢(.  َوَصح(  .  

َوَال ، َوَال اَللعانُ ، لَْيَس اَْلُمْؤِمُن بِالطعانِ  {: -َرفـََعهُ -َوَلُه ِمْن َحِديِث اِْبِن َمْسُعوٍد  -١٥٠٣
اَرُقْطِين َوقْـَفهُ ، َوَصحَحُه َاْحلَاِكمُ ، َحسَنهُ وَ   }َوَال اَْلَبِذيَء ، اَْلَفاِحشَ  َح اَلدَوَرج . .  

َها-َوَعْن َعاِئَشَة  -١٥٠٤ ؛ َال َتُسبوا َاْألَْمَواَت  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَلتْ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٣(.  ْلُبَخارِي َأْخَرَجُه اَ   }فَِإنـُهْم َقْد أَْفَضْوا ِإَىل َما َقدُموا 

ُمتـَفٌق   }َال َيْدُخُل َاْجلَنَة قـَتاٌت  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن ُحَذيـَْفَة  -١٥٠٥
  .  )٤(.  َعَلْيهِ 

َكف اَللُه َعْنُه َعَذابَُه ، َمْن َكف َغَضَبهُ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن أََنٍس  -١٥٠٦
  .  )٥(".  اَْألَْوَسطِ " َأْخَرَجُه اَلطبَـَراِين ِيف   }

نـَْيا: َوَلُه َشاِهدٌ  -١٥٠٧ ٦(.  ِمْن َحِديِث اِْبِن ُعَمَر ِعْنَد اِْبِن َأِيب اَلد(  .  

يِق  -١٥٠٨ دِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب َبْكٍر اَلصقَاَل َرُسوُل اَلل� }  َة ِخبَوَال ، َال يَْدُخُل َاْجلَن
  .  )٧(.  َوِيف ِإْسَناِدِه َضْعفٌ ، َوفـَرَقُه َحِديثـَْنيِ ، َأْخَرَجُه اَلتـْرِمِذي   }َوَال َسيُئ اَْلَمَلَكِة ، خبَِيلٌ 

                                                 
  ". مسلما" ، وليس عندهما لفظ)١٩٤٠(، والترمذي )٣٦٣٥(رواه أبو داود . حسن - ١

  ". هذا حديث حسن صحيح:" وقال). ١٦٢٣(وسيأتي برقم . الحديث......" شيء أثقل في ميزان المؤمن من خلق حسن، فإن اهللا ما:" ، وله شواهد، وأوله)٢٠٠٢(رواه الترمذي . صحيح.  - ٢

  ). ١٣٩٣(رواه البخاري . صحيح - ٣

  . كما وقع ذلك في رواية مسلم" النمام:" والقتات) ١٠٥(، ومسلم )٦٠٥٦(رواه البخاري . صحيح - ٤

  . نس عند أبي يعلى، والدوالبي أيضاصحيح بشواهده، وحديث أ - ٥

  . -أيضا-" الكبير" ، وهو عند الطبراني في"من كف غضبه ستر اهللا عورته:" صحيح كسابقه، وهو أحد شواهد الحديث السابق، إال أن لفظه - ٦

  ". ضعيف" وفيه فرقد بن يعقوب السبخي، وهو: قلت". ريبحسن غ:" ، وفي الموطن الثاني"حديث غريب:" وقال في الموطن األول) ١٩٦٤و ١٩٤٧(رواه الترمذي . ضعيف - ٧
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ُهَما-َوَعْن اِْبِن َعباٍس  -١٥٠٩ َمْن َتَسمَع  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
َأْخَرَجُه . اَلرَصاصَ : يـَْعِين   }ُصب ِيف أُُذنـَْيِه َاْآلُنُك يـَْوَم اَْلِقَياَمِة ، ُهْم َلُه َكارُِهونَ وَ ، َحِديَث قـَْومٍ 

 ١(.  اَْلُبَخارِي(  .  

ُطوَىب ِلَمْن َشَغَلُه َعْيَبُه َعْن ُعُيوِب اَلناِس  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن أََنٍس  -١٥١٠
  .  )٢(.  ُه اَْلبَـزاُر بِِإْسَناٍد َحَسنٍ َأْخَرجَ   }

ُهَما-َوَعْن اِْبِن ُعَمَر  -١٥١١ َمْن تـََعاَظَم ِيف  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٣(.  َورَِجالُُه ثَِقاتٌ  َأْخَرَجُه َاْحلَاِكمُ   }َلِقَي اَللَه َوُهَو َعَلْيِه َغْضَباُن ، َواْخَتاَل ِيف ِمْشَيِتهِ ، نـَْفِسهِ 

ُهَما-َوَعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد  -١٥١٢ اَْلَعَجَلُة ِمَن  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
  .  )٤(.  َحَسنٌ : َوقَالَ ، َأْخَرَجُه اَلتـْرِمِذي   }اَلشْيطَاِن 

ُسوءُ : اَلشْؤمُ  {: قَالَ  �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَاَلتْ  -َهاَرِضَي اَللُه َعنْـ -َوَعْن َعاِئَشَة  -١٥١٣
  .  )٥(.  َأْخَرَجُه َأْمحَُد َوِيف ِإْسَناِدِه َضْعفٌ   }َاْخلُُلِق 

ْرَداِء  -١٥١٤ ِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب اَلداِنَني َال َيُكونُوَن ُشَفَعاءَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللعاَلل ِإن ،
  .  )٦(.  َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ   }ُشَهَداَء يـَْوَم اَْلِقَياَمِة  َوَال 

ملَْ َميُْت ، َمْن َعيـَر َأَخاُه ِبَذْنبٍ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل  -١٥١٥
  .  )١(.  عٌ َوَسَنُدُه ُمنـَْقطِ ، َأْخَرَجُه اَلتـْرِمِذي َوَحسَنهُ   }َحىت يـَْعَمَلُه 

                                                 
  ". ومن صور صورة، عذب، وكلف أن ينفخ فيها، وليس بنافخ:" وزاد. فذكر الحديث....." من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين، ولن يفعل:" وأوله) ٧٠٤٢(رواه البخاري . صحيح - ١

  . كما قال الحافظ العراقي -أيضا-ضعيفة  ضعيف جدا وله شواهد، ولكنها كلها - ٢

  ). ٥٤٩" (األدب المفرد" ، والبخاري في)٦٠/  ١(رواه الحاكم . صحيح - ٣

افظ هنا التحسين عن وكذا نقل الح....". األناة من اهللا:" وزاد في أوله. من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده، به) ٢٠١٢(رواه الترمذي . ضعيف - ٤

هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد المهيمن بن عباس بن سهل، وضعفه من :" والذي في المطبوع قوله". حسن غريب):" ١٢٩/  ٤" (التحفة" عن الترمذي، ونقل عنه صاحب

  . قبل حفظه

  ". حديث ال يصح:" ى لكنها ضعيفة كلها؛ ولهذا قال العراقيوسنده ضعيف، وقد روي الحديث من طرق أخر ) ٨٥/  ٦(رواه أحمد . ضعيف - ٥

  ). ٨٦) (٢٥٨٩(رواه مسلم . صحيح - ٦
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هِ ، َعْن أَبِيهِ ، َوَعْن بـَْهِز ْبِن َحِكيمٍ  -١٥١٦ ِه : قَالَ : َعْن َجدِذي  { �قَاَل َرُسوُل اَللَوْيٌل لِل
 )٢(.  َوِإْسَناُدُه َقِوي ، َأْخَرَجُه اَلثَالثَةُ   }ُمث َوْيٌل َلُه ، َوْيٌل َلهُ ، لَِيْضَحَك بِِه اَْلَقْومُ ؛ فـََيْكِذُب ، ُحيَدثُ 

 .  

َرَواُه   }َكفارٌَة َمْن ِاْغَتْبَتُه َأْن َتْستَـْغِفَر َلُه   {: قَالَ  �َعْن اَلنِيب  �َوَعْن أََنٍس  -١٥١٧
  .  )٣(.  َاْحلَاِرُث ْبُن َأِيب ُأَساَمَة ِبَسَنٍد َضِعيفٍ 

َها-َوَعْن َعاِئَشَة  -١٥١٨ أَبـَْغُض اَلرَجاِل ِإَىل  { �للِه قَاَل َرُسوُل اَ : قَاَلتْ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
   )٤(.  َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ   }اَللِه َاْألََلد َاخلَِْصُم 

  اَلتـْرِغيِب ِيف َمَكارِِم َاْألَْخَالِق بَاُب   

  

َق فَِإن اَلصدْ ، َعَلْيُكْم بِالصْدقِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َعِن اِْبِن َمْسُعوٍد  -١٥١٩
 ةِ ، يـَْهِدي ِإَىل اَْلِربيـَْهِدي ِإَىل َاْجلَن اَْلِرب ُجُل َيْصُدقُ ، َوِإنْدقَ ، َوَما يـََزاُل اَلرى اَلصَويـََتَحر ، َحىت

يًقا ِه ِصداُكْم َواْلَكِذبَ ، ُيْكَتَب ِعْنَد اَللاَْلَكِذَب يـَْهِدي ِإَىل اَْلُفُجورِ ، َوِإي فَِإن ، اَْلُفُجوَر يـَْهِدي  َوِإن
ابًا ، َويـََتَحرى اَْلَكِذبَ ، َوَما يـََزاُل اَلرُجُل َيْكِذبُ ، ِإَىل اَلنارِ  ِه َكذُيْكَتَب ِعْنَد اَلل َفٌق َعَلْيِه   }َحىتُمتـ  .

)٥(  .  

فَِإن اَلظن َأْكَذُب ، ن إِياُكْم َوالظ  {: قَالَ  �َأن َرُسوَل اَللِه  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -١٥٢٠
  .  )٦(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }َاحلَِْديِث 

                                                                                                                                                                  
وفي سند محمد بن : قلت". حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل، وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل:" وقال. من طريق خال بن معدان عن معاذ) ٢٥٠٥(رواه الترمذي . موضوع - ١

  ". كذاب" لهمداني وهوالحسن ا

  . هذا حديث حسن:" ، وقال الترمذي)٢٣١٥(والترمذي ). ٦٧٥و  ١٤٦" (التفسير" والنسائي في) ٤٩٩٠(رواه أبو داود . حسن - ٢

  . موضوع ففي سند عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، وكان يضع الحديث - ٣

  " . متفق عليه : : فكان األولى بالحافظ رحمه اهللا أن يقول ) ٧١٨٨(ه البخاري والحديث روا" . إن"، وزاد في أوله ) ٢٦٦٨(صحيح رواه مسلم  - ٤

  ". متفق عليه:" أن يقول -رحمه اهللا-فكان األولى بالحافظ ) ٧١٨٨(والحديث رواه البخاري " إن:" ، وزاد في أوله)٢٦٦٨(رواه مسلم . صحيح - ٥

  . لسياق لمسلموا) ١٠٥) (٢٦٠٧(، ومسلم )٦٠٩٤(رواه البخاري . صحيح - ٦
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١٥٢١-  ِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِياُكْم َواْجلُُلوَس  { �قَاَل َرُسوُل اَللِإي
  . بِالطرُقَاتِ 

  . نـََتَحدُث ِفيَها؛ اَما لََنا بُد ِمْن َجمَاِلِسنَ ! يَا َرُسوَل اَللهِ : قَاُلوا

  . فََأْعُطوا اَلطرِيَق َحقهُ ، فََأما ِإَذا أَبـَْيُتمْ " قَالَ 

  ؟ َوَما َحقهُ : قَاُلوا

  }. َوالنـْهُي َعْن اَْلُمْنَكرِ ، َواْألَْمُر بِاْلَمْعُروفِ ، َوَرد اَلسَالمِ ، وََكف َاْألََذى، َغض اَْلَبَصرِ :" قَالَ 
  .  )١(.  َلْيِه ُمتـَفٌق عَ 

ًرا { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن ُمَعاِويََة  -١٥٢٢ يـَُفقْهُه ِيف اَلديِن ، َمْن يُرِِد اَللُه بِِه َخيـْ
  .  )٢(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }

ْرَداِء  -١٥٢٣ ِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب اَلدِيف اَْلِميَزاِن أَثـَْقُل ِمْن  َما ِمْن َشْيءٍ  { �قَاَل َرُسوُل اَلل
  .  )٣(.  َواَلتـْرِمِذي َوَصحَحُه ، َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ   }ُحْسِن َاْخلُُلِق 

ُهَما-َوَعِن اِْبِن ُعَمَر  -١٥٢٤ ميَاِن  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ َاْحلََياُء ِمْن َاْإلِ
  .  )٤(.  ِه ُمتـَفٌق َعَليْ   }

ِإن ِمما أَْدَرَك اَلناُس ِمْن َكَالِم  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب َمْسُعوٍد  -١٥٢٥
  .  )٥(.  َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِي   }فَاْصَنْع َما ِشْئَت ، ِإَذا َملْ َتْسَتحِ : اَلنبـُوِة َاْألُوَىل 

ٌر َوَأَحب ِإَىل اَللِه  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َرَة َوَعْن َأِيب ُهَريْـ  -١٥٢٦ اَْلُمْؤِمُن اَْلَقِوي َخيـْ
َفُعكَ ، َوِيف ُكل َخيـْرٌ ، ِمْن اَْلُمْؤِمِن اَلضِعيفِ  َوِإْن ، َوَال تـَْعَجزْ ، َواْسَتِعْن بِاَللهِ ، ِاْحِرْص َعَلى َما يـَنـْ

                                                 
  ). ٢١٢١(، ومسلم )٦٢٢٩(صحيح رواه البخاري  - ١

  ). ١٠٣٧(، ومسلم )٧١(رواه البخاري . صحيح - ٢

  ). ١٥٠٢(، وهو طرف من الحديث السابق )٤٧٩٩(رواه أبو داود . صحيح - ٣

  ). ٣٦(، ومسلم )٢٤(رواه البخاري . صحيح - ٤

  . ليس في البخاري، فهو من أوهامه" األولى" بأن لفظ" السبل" وأما قول صاحب) ٦١٢٠(رواه البخاري . صحيح - ٥
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فَِإن َلْو ؛ َقدَر اَللُه َوَما َشاَء فـََعلَ : َوَلِكْن ُقلْ ، َلْو َأين فـََعْلُت َكاَن َكَذا وََكَذا: َأَصاَبَك َشْيٌء َفَال تـَُقلْ 
  .  )١(.  َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم   }تـَْفَتُح َعَمَل اَلشْيطَاِن 

أَْوَحى ِإَيل َأْن  ِإن اَللهَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن ِعَياِض ْبِن ِمحَاٍر  -١٥٢٧
  .  )٢(.  َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم   }َوَال يـَْفَخَر َأَحٌد َعَلى َأَحٍد ، َحىت َال يـَْبِغَي َأَحٌد َعَلى َأَحدٍ ، تـََواَضُعوا

 َرد ، َمْن َرد َعْن ِعْرِض َأِخيِه بِاْلَغْيبِ  {: قَالَ  �َعْن اَلنِيب  �َوَعْن َأِيب اَلدْرَداِء  -١٥٢٨
  .  )٣(.  َوَحسَنُه ، َأْخَرَجُه اَلتـْرِمِذي   }اَللُه َعْن َوْجِهِه اَلناَر يـَْوَم اَْلِقَياَمِة 

  .  )٤(.  ِمْن َحِديِث َأْمسَاَء بِْنِت يَزِيَد َحنُْوُه ، َوِألَْمحَدَ  -١٥٢٩

َوَما ، َقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َمالٍ َما نَـ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -١٥٣٠
  .  )٥(.  َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم   }َوَما تـََواَضَع َأَحٌد لِلِه ِإال َرفـََعُه ، زَاَد اَللُه َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإال ِعزا

ٍم  -١٥٣١ ِه ْبِن َسالِه : قَالَ  �َوَعْن َعْبِد اَللَها اَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللاسُ يَا أَيـأَْفُشوا ! لن
  }َتْدُخُلوا َاْجلَنَة ِبَسَالٍم ، َوَصلوا بِاللْيِل َوالناُس نَِيامٌ ، َوَأْطِعُموا اَلطَعامَ ، َوِصُلوا َاْألَْرَحامَ ، اَلسَالم

  .  )٦(.  َأْخَرَجُه اَلتـْرِمِذي َوَصحَحُه 

١٥٣٢-  ارِيِصيَحةُ  { �قَاَل : قَالَ  �َوَعْن َمتِيٍم الديُن اَلن ِلَمْن يَا َرُسوَل : قـُْلَنا. َثَالثًا" اَلد
  .  )٧(.  َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم   }لِلِه َوِلِكَتابِِه َولَِرُسولِِه َوِألَِئمِة اَْلُمْسِلِمَني َوَعامِتِهْم :" قَالَ ؟ اَللهِ 

                                                 
  ). ٢٦٦٤(رواه مسلم . صحيح - ١

  ). ٦٤) (٢٨٦٥(رواه مسلم . صحيح - ٢

  . ويشهد له ما بعده: قلت". هذا حديث حسن:" ، وقال)١٩٣١(رواه الترمذي . حسن - ٣

  ". من ذب عن لحم أخيه في الغيبة، كان حقا على اهللا أن يعتقه من النار:" لفظهو  -بسند ضعيف، لكنه حسن بما قبله -)٤٦١/  ٦(رواه أحمد . حسن - ٤

  ". اهللا:" وزاد) ٢٥٨٨(رواه مسلم . صحيح - ٥

قدم رسول اهللا . -صلى اهللا عليه وسلم- قدم رسول اهللا: المدينة انجفل الناس إليه، وقيل -صلى اهللا عليه وسلم- لما قدم رسول اهللا :" عن عبد اهللا بن سالم قال) ٢٤٨٥(رواه الترمذي . صحيح - ٦

:" عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به، أن قال فذكره، وقال -صلى اهللا عليه وسلم-، فجئت في الطريق ألنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

  ". هذا حديث صحيح

  . في غير حديث تميم -أيضا-، وٕان جاء ذلك عند غيره إما إشارة أو تكرارا، كما وقع ذلك "الدين النصيحة:" وال كررت جملة" ثالثا:" لفظوليس عنده ) ٥٥(رواه مسلم . صحيح - ٧
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َأْكثـَُر َما يُْدِخُل َاْجلَنَة تـَْقوى اَللِه  { �ِه قَاَل َرُسوُل اَلل : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -١٥٣٣
  .  )١(.  َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم ، َأْخَرَجُه اَلتـْرِمِذي   }َوُحْسُن َاْخلُُلِق 

َسْعُهْم َوَلِكْن لِيَ ، ِإنُكْم َال َتَسُعوَن اَلناَس بَِأْمَواِلُكمْ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْنُه قَالَ  -١٥٣٤
  .  )٢(.  َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم ، َأْخَرَجُه أَبُو يـَْعَلى  }َوُحْسُن َاْخلُُلِق ، َبْسُط اَْلَوْجهِ 

َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد بِِإْسَناٍد   }اَْلُمْؤِمُن ِمْرآُة اَْلُمْؤِمِن  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْنُه قَالَ  -١٥٣٥
  .  )٣(.  َحَسٍن 

ُهَما-َوَعِن اِْبِن ُعَمَر  -١٥٣٦ اَْلُمْؤِمُن اَلِذي  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
ٌر ِمْن اَلِذي َال ُخيَاِلُط اَلناَس َوَال َيْصِربُ َعَلى أََذاُهْم ، ُخيَاِلُط اَلناسَ  َأْخَرَجُه   }َوَيْصِربُ َعَلى أََذاُهْم َخيـْ

  .  )٤(.  ِإال أَنُه ملَْ ُيَسم اَلصَحاِيب : َوُهَو ِعْنَد اَلتـْرِمِذي ، ْه بِِإْسَناٍد َحَسنٍ اِْبُن َماجَ 

، اَللُهم َكَما َأْحَسْنَت َخْلِقي { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعِن اِْبِن َمْسُعوٍد  -١٥٣٧
  .  )٥(َحُه اِْبُن ِحبانَ   َرَواُه َأْمحَُد َوَصح   }َفَحسْن ُخُلِقي 

َعاِء بَاُب    ْكِر َوالداَلذ  

  

                                                 
:" وزادوا. الحديث....." تقوى اهللا:" السئل عن أكثر ما يدخل الجنة؟ فق -صلى اهللا عليه وسلم-وعندهم أن النبي ) ٣٢٤/  ٤(، والحاكم )٤٢٤٦(وابن ماجه ) ٢٠٠٤(رواه الترمذي . حسن - ١

حسبه الحسن، ففيه يزيد بن عبد الرحمن األودي لم يوثقه : ، قلت"صحيح اإلسناد" ، وقال الحاكم"هذا حديث صحيح غريب:" ، وقال الترمذي" وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال الفم والفرج

  ". وثق":" الكاشف" إال العجلي وابن حبان؛ ولذلك قال الذهبي في

  ". متروك" وفي سنده عبد اهللا بن سعيد المقبري، وهو) ١٢٤/  ١(رواه الحاكم . ضعيف جدا - ٢

  ". يكف عليه ضيعته، ويحوطه من ورائه: والمؤمن أخو المؤمن:" وزاد) ٤٩١٨(رواه أبو داود . حسن.  - ٣

وليس -فسنده ضعيف ) ٤٠٣٢(بسند صحيح، وأما ابن ماجه ) ٣٨٨" (األدب المفرد" الحديث بهذا اللفظ رواه البخاري فيمؤاخذات، ف -رحمه اهللا-وٕان كان على صنيع الحافظ هنا . صحيح - ٤

عن شيخ : فقال) ٢٥٠٧(مذي ، والباقي مثله، وأما التر "خير"بدل لفظ" أعظم أجرا:" وعنده لفظ" التقريب" باعتراف الحافظ نفسه في" مجهول"إذ فيه عبد الواحد بن صالح، وهو -حسنا كما قال الحافظ

: قال ابن أبي عدي: ، ثم قال أبو موسى محمد بن المثنى....."المسلم...... المسلم إذا كان مخالطا للناس:" قال -صلى اهللا عليه وسلم-، عن النبي - صلى اهللا عليه وسلم-من أصحاب النبي 

  . كان شعبة يرى أنه ابن عمر

هذا دعاء مطلق يدعو به المسلم في أي ": تنبيه." بسند صحيح - رضي اهللا عنها-عن عائشة ) ١٥٥و  ٦٨/  ٦(، وله شاهد رواه أحمد )٩٥٩(حبان  ، وابن)٤٠٣/  ١(رواه أحمد . صحيح - ٥

حفظه المولى عز وجل، -ا عالمة العصر لشيخن) ٧٤(وقت شاء، وأما ما ورد في بعض طرق هذا الحديث من تخصيص هذا الدعاء عند النظر في المرآة، فهذا مما لم يصح، وانظر اإلرواء رقم 

  . -وأعلى درجته، وكبت شانئيه
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أَنَا َمَع َعْبِدي : -تـََعاَىل -يـَُقوُل اَللُه  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١٥٣٨
.  َوذََكَرُه اَْلُبَخارِي تـَْعِليًقا ، ُه اْبُن ِحبانَ َوَصححَ ، َأْخَرَجُه اْبُن َماَجهْ   }َوَحتَرَكْت ِيب َشَفَتاُه ، َما ذََكَرِين 

)١(  .  

َما َعِمَل اْبُن آَدَم َعَمًال َأْجنَى  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل  -١٥٣٩
  .  )٢(.  َوالطبَـرَاِين بِِإْسَناٍد َحَسٍن ، َأْخَرَجُه اْبُن َأِيب َشْيَبةَ   }َلُه ِمْن َعَذاِب اَللِه ِمْن ذِْكِر اَللِه 

َيْذُكُروَن اَللَه ، َما َجَلَس قـَْوٌم َجمِْلًسا { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -١٥٤٠
ُهُم الرْمحَةُ ، ِإال َحفْت ُِِم اْلَمَالِئَكةُ    .  )٣(َأْخَرَجُه ُمْسِلم ٌ    }َمْن ِعْنَدُه َوذََكَرُهُم اللُه ِفي، َوَغِشَيتـْ

وَملَْ ُيَصلوا َعَلى ، َما قـََعَد قـَْوٌم َمْقَعًدا ملَْ َيْذُكُروا اَللهَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : َوَعْنُه قَالَ  -١٥٤١
 ِيبَكاَن َعَلْيِهْم َحْسَرًة يـَْوَم اَْلِقَياَمِة  �اَلن َأْخَرَجُه اَ   }ِإال ْرِمِذي٤(" .  َحَسنٌ :"َوقَالَ ، لتـ(  .  

َوْحَدُه َال ، َال ِإَلَه ِإال اَللهُ : َمْن قَالَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب أَيوَب  -١٥٤٢
  .  )٥(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }َكاَن َكَمْن َأْعَتَق أَْربـََعَة أَنـُْفٍس ِمْن َوَلِد ِإْمسَاِعيَل ، َشرِيَك َلُه َعْشَر َمراتٍ 

ُسْبَحاَن اَللِه َوِحبَْمِدِه : َمْن قَالَ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -١٥٤٣
  .  )٦(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل زََبِد اَْلَبْحِر ، ِمائََة َمرٍة ُحطْت َخطَايَاهُ 

                                                 
  . بصيغة الجزم) فتح/  ٤٩٩/  ١٣(موصوال بسند صحيح، وعلقه البخاري ) ٨١٥(، وابن حبان )٣٧٩٢(رواه ابن ماجه . صحيح - ١

حدثنا أبو خالد األحمر، عن يحيي بن سعيد، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ) ١٦٧/  ١٦٦/  ٢٠" (الكبير" ، والطبراني في)٣٠٠/  ١٠" (المصنف" رواه ابن أبي شيبة في. ضعيف - ٢

" وأبو الزبير مدلس، وقد عنعنه، وطاووس لم يسمع من معاذ كما في: قلت". إال أن تضرب بسفك حتى ينقطع. وال الجهاد في سبيل اهللا: قالوا وال الجهاد في سبيل اهللا؟ قال:" وزاد. معاذ، به

وٕانما علة الحديث ما سبق من االنقطاع، وال ينفي " صدوق يخطئ":" التقريب" البن أبي حاتم، وٕانما حسن الحافظ إسناده من أجل سليمان بن حيان أبي خالد األحمر، فقد قال عنه في" سيلالمرا

  !. عن يحيي بن سعيد األنصاري، عن جابر، بهمن طريقه، ) ٢٠٩" (الصغير" ذلك أن يكون قد أخطأ فيه أبو خالد األحمر، فقد رواه الطبراني في

  . والباقي مثله........". ، إال حفتهم-عز وجل-ال يقعد قوم يذكرون اهللا :" عن أبي هريرة وأبي سعيد، بلفظ) ٢٧٠٠(رواه مسلم . صحيح - ٣

هذا حديث حسن :" ، وقال"على نبيهم، إال كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وٕان شاء غفر لهم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا اهللا فيه، ولم يصلوا:" ، لكن بلفظ)٣٣٨٠(رواه الترمذي . صحيح - ٤

  ". وٕان دخلوا الجنة للثواب:" حرفا حرفا، وزاد) ٤٦٣/  ٢" (المسـند" ، واللفظ الذي ذكره الحافظ هنا هو ألحمد في"صحيح

، وأما البخاري فقد "له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير:" نظر، فهذا اللفظ لمسلم، وعنده زيادة" متفق عليه:" ، وفي قول الحافظ)٢٦٩٣(، ومسلم )٦٤٠٤(رواه البخاري . صحيح - ٥

  ". من قال عشرا كما كان أعتق رقبة من ولد إسماعيل:" بلفظ. ساقه مختصرا تحت باب فضل التهليل

  ". في يوم:" -صلى اهللا عليه وسلم-، وعندهما تقييد ذلك بقوله )٢٦٩١(، وهو قطعة من حديث عند مسلم )٦٤٠٥(رواه البخاري . صحيح - ٦
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َلَقْد قـُْلُت بـَْعَدِك أَْربََع   { �قَاَل ِيل َرُسوُل اَللِه : َوَعْن ُجَوْيرِيََة بِْنِت َاْحلَاِرِث قَاَلتْ  -١٥٤٤
، َوِرَضا نـَْفِسهِ ، َعَدَد َخْلِقهِ ، ُسْبَحاَن اَللِه َوِحبَْمِدهِ : َلْو ُوزَِنْت ِمبَا قـُْلِت ُمْنُذ اَْليَـْوِم َلَوزَنـَتـُْهن ، َكِلَماتٍ 

  .  )١(.  َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم   }َوِمَداَد َكِلَماتِِه ، نََة َعْرِشهِ َوزِ 

١٥٤٥-  ِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب َسِعيٍد َاْخلُْدرِياِحلَاتُ  { �قَاَل َرُسوُل اَللَال : اَْلَباِقَياُت اَلص
َأْخَرَجُه   }َوَال َحْوَل َوَال قـُوَة ِإال بِاَللِه ، ْمُد لِلهِ َواحلَْ ، َواَللُه َأْكبَـرُ ، َوُسْبَحاَن اَللهِ ، ِإَلَه ِإال اَللهُ 

 َساِئيانَ ، النَحُه اِْبُن ِحب٢(.  َواْحلَاِكُم ، َوَصح(  .  

 ،َأَحب اَْلَكَالِم ِإَىل اَللِه أَْرَبعٌ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َمسَُرَة ْبِن ُجْنُدٍب  -١٥٤٦
.  َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم   }َواَللُه َأْكبَـُر ، َوَال ِإلََه ِإال اَللهُ ، َواحلَْْمُد لِلهِ ، ُسْبَحاَن اَللهِ : َال َيُضرَك بِأَيِهن َبَدْأتَ 

)٣(  .  

١٥٤٧-  ِه : قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُموَسى َاْألَْشَعرِيِه ْبَن يَا َعْبَد اَ  { �قَاَل ِيل َرُسوُل اَلللل
   )٤(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ     }َال َحْوَل َوَال قـُوَة ِإال بِاَللِه ؟ َأال أَُدلَك َعَلى َكْنٍز ِمْن ُكُنوِز َاْجلَنةِ ! قـَْيسٍ 

 َساِئيِإلَْيِه  {: زَاَد الن ِه ِإال٥(   }َوَال َمْلَجأَ ِمَن الل(   

ُهَما-َبِشٍري َوَعِن النـْعَماِن ْبِن  -١٥٤٨ َعاَء ُهَو  {: قَالَ  �َعِن النِيب  -َرِضَي اَللُه َعنـْ اَلد ِإن
   )٦(.  َوَصحَحُه اَلتـْرِمِذي ، َرَواُه َاْألَْربـََعةُ   }اَْلِعَباَدُة 

  .  )١(   }اَلدَعاُء ُمخ اَْلِعَباَدِة  {: َوَلُه ِمْن َحِديِث أََنٍس بَِلْفظِ  -١٥٤٩

                                                 
ما زلت :" خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى، وهي جالسة، فقال -صلى اهللا عليه وسلم-عن جويرية أن النبي ) ٢٧٢٦(رواه مسلم . صحيح - ١

  . الحديث.........". لقد قلت:" -صلى اهللا عليه وسلم-قال النبي . نعم :على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت

  . ، وهو ضعيف؛ ألنه من رواية دارج، عن أبي الهيثم)٥١٢/  ١(، والحاكم )٨٤٠(، وابن حبان )٣٦٢/ ٣" (التحفة"كما في" عمل اليوم والليلة"رواه النسائي في. ضعيف - ٢

  ". ال: يسارا وال رباحا وال نجيحا وال أفلح، فإنك تقول، أثم هو؟ فال يكون، فيقول: تسمين غالمك وال:" وزاد) ٢١٣٧(رواه مسلم . صحيح - ٣

  . والسياق للنسائي) ٣٥٦" (عمل اليوم والليلة"، والنسائي في)٢٧٠٤(، ومسلم )٦٣٨٤(رواه البخاري . صحيح - ٤

بو موسى، ولكن لم أجدها من حديث أبي موسى مع العلم بأن النسائي روى حديث أبي موسى في أكثر من موضع، لكني كذا قال الحافظ، والمراد أن هذه الزيادة عند النسائي من حديث أ - ٥

  . ، واهللا أعلم)٣٥٨(من حديث أبي هريرة، برقم " عمل اليوم والليلة" وجدتها عنده في

وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي :" ، وزادوا ثم قرأ)٣٨٢٨(، وابن ماجه )٣٢٤٧(والترمذي ). ٤٥٠/  ٦" (الكبرى" ، والنسائي في)١٤٧٩(رواه أبو داود . صحيح - ٦

  ". هذا حديث حسن صحيح:" ، وقال الترمذي ٦٠: غافر" عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
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  }لَْيَس َشْيٌء َأْكَرَم َعَلى اَللِه ِمَن الدَعاِء  {: َوَلُه ِمْن َحِديِث َأِيب ُهَريـَْرَة َرفـََعهُ  -١٥٥٠
  .  )٢(.  َواْحلَاِكُم ، َوَصحَحُه اِْبُن ِحبانَ 

قَا { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن أََنٍس  -١٥٥١ َعاُء بـَْنيَ اَْألََذاِن َواْإلِ اَلد َمِة َال يـَُرد{  
 َساِئيانَ ، َوَغيـْرُهُ ، َأْخَرَجُه النَحُه اِْبُن ِحب٣(.  َوَغيـْرُُه ، َوَصح(  .  

َيْسَتِحي ِمْن ، ِإن رَبُكْم َحِيي َكِرميٌ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعْن َسْلَماَن  -١٥٥٢
  .  )٤(.  َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم ، َأْخَرَجُه َاْألَْربـََعُة ِإال النَساِئي   }ْن يـَُردُمهَا ِصَفًرا َعْبِدِه ِإَذا َرَفَع إِلَْيِه َيَدْيِه أَ 

، ملَْ يـَُردُمهَا، ِإَذا َمد َيَدْيِه ِيف اَلدَعاءِ  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَالَ  �َوَعْن ُعَمَر  -١٥٥٣
  .  )٥(.  َأْخَرَجُه اَلتـْرِمِذي   }َحىت َميَْسَح َِِما َوْجَهُه 

َها   : َوَلُه َشَواِهُد ِمنـْ

.  َوَجمُْموُعَها يـَْقَتِضي أَنُه َحِديٌث َحَسٌن  )٦(.  َعْن َأِيب َداُوَد : َحِديُث اِْبِن َعباسٍ  -١٥٥٤
)٧(  .  

، َىل اَلناِس ِيب يـَْوَم اَْلِقَياَمةِ ِإن َأوْ  { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَعِن اْبِن َمْسُعوٍد  -١٥٥٥
  .  )١(.  َأْخَرَجُه اَلتـْرِمِذي َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن   }َأْكثـَُرُهْم َعَلي َصَالًة 

                                                                                                                                                                  
  . فهو ضعيف" مخ:" وهو صحيح بلفظ الحديث السابق، وأما بهذا اللفظ: قلت". هذا حديث غريب من هذا الوجه، ال نعرفه إال من حديث ابن لهيعة:" وقال) ٣٢٧١(ضعيف رواه الترمذي  - ١

  ). ٤٩٠/  ١(والحاكم ) ٨٧٠(، وابن حبان )٣٣٧٠(رواه الترمذي . حسن - ٢

  . ، وفي األصل زيادة تخريجه مع الكالم على ألفاظه)١٦٩٦(، وابن حبان )١٦٨(، ص "عمل اليوم والليلة" رواه النسائي في. صحيح - ٣

  ). ٤٩٧/  ١(، والحاكم )٣٨٦٥(، وابن ماجه )٣٥٥٦(، والترمذي )١٤٨٨(رواه أبو داود . صحيح - ٤

د به، وهو قليل الحديث، وقد حدث عنه الناس:" وقال) ٣٣٨٦(رواه الترمذي . منكر - ٥ وهو ضعيف، كما : قلت". هذا حديث صحيح غريب، ال نعرفه إال من حديث حماد بن عيسى، وقد تفر

وهذا الحديث ال شك أنه من تلك المناكير، إذ رفع اليدين في الدعاء ثابتة برواية الثقات، ولم يرد : قلت". ضعيف، روى أحاديث مناكير:" ، وقال أبو داود"التقريب" ى ذلك الحافظ نفسه فيذهب إل

  . في شيء من ذلك مسح الوجه

". نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، سلوا اهللا ببطون أكفكم، وال تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم ال تستروا الجدر، من:" رواه أبو داود، ولفظه. منكر كسابقه - ٦

  " . هذا حديث منكر): " ٣٥١/  ٢( "العلل: ، وقال أبو حاتم في"-أيضا- روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب، كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها، وهو ضعيف :" وقال أبو داود

فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء، فلست أحفظه عن أحد من ):" ٢١٢/  ٢" (الكبرى" بل قال البيهقي في! كيف، وقد تقدم تضعيف أبي داود للحديث، وٕانكار أبي حاتم؟: قلت - ٧

 -مسح الوجه: أي -، وقد أنكره اإلمام مالك"حديث فيه ضعف -صلى اهللا عليه وسلم-خارج الصالة، وقد روي فيه عن النبي  السلف في دعاء القنوت، وٕان كان يروى عن بعضهم في الدعاء

  ". وكرهه سفيان، ولم يسمع أحمد فيه بشيء
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اِد ْبِن َأْوٍس  -١٥٥٦ ِه : قَالَ  �َوَعْن َشدُد اَِالْسِتْغَفارِ  { �قَاَل َرُسوُل اَللَأْن يـَُقوَل ، َسي
َوأَنَا َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما ، َوأَنَا َعْبُدكَ ، َخَلْقَتِين ، َال ِإَلَه ِإال أَْنتَ ، اَللُهم أَْنَت َريب : اَْلَعْبدُ 

؛ فَاْغِفْر ِيل ، َوأَبُوُء َلَك ِبَذْنِيب ، أَبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَلي ، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشر َما َصنَـْعتُ ، ِاْسَتَطْعتُ 
  .  )٢(.  َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِي   }نُه َال يـَْغِفُر اَلذنُوَب ِإال أَْنَت فَإِ 

ُهَما-َوَعِن اْبِن ُعَمَر  -١٥٥٧ َيدَُع َهُؤَالِء  �ملَْ َيُكْن َرُسوُل اَللِه  {: قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
، َوَماِيل ، َوأَْهِلي، َوُدنـَْيايَ ، ين َأْسأَُلَك اَْلَعاِفَيَة ِيف ِديِين اَللُهم إِ : اَْلَكِلَماِت ِحَني ُميِْسي َوِحَني ُيْصِبحُ 

، َوَعْن ِمشَاِيل ، َوَعْن َميِيِين ، َوِمْن َخْلِفي، َواْحَفْظِين ِمْن بـَْنيِ َيَدي ، َوآِمْن َرْوَعاِيت ، اَللُهم اْستُـْر َعْورَاِيت 
َوَصحَحُه َاْحلَاِكُم ، َواْبُن َماَجهْ ، َأْخَرَجُه النَساِئي   }أُْغَتاَل ِمْن َحتِْيت َوأَُعوُذ ِبَعَظَمِتَك َأْن ، َوِمْن فـَْوِقي

  .)٣(  .  

ُهَما-َوَعِن اْبِن ُعَمَر  -١٥٥٨ اَللُهم ِإين  {: يـَُقولُ  �َكاَن َرُسوُل اَللِه : قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
يِع َسَخِطَك ، َوَفْجَأِة نِْقَمِتكَ ، َوَحتَوِل َعاِفَيِتكَ  ،َأُعوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل نِْعَمِتكَ  .  َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم   }َومجَِ

)٤(  .  

ُهَما-َوَعْن َعْبِد اَللِه ْبِن ُعَمَر  -١٥٥٩ : يـَُقولُ  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَالَ  -َرِضَي اَللُه َعنـْ
ْينِ اَللُهم ِإين أَُعوُذ ِبَك ِمْن َغَلبَ  ِة اَلد ، َوَمشَاتَِة اَْألَْعَداِء ، َوَغَلَبِة اَْلَعُدو{   َساِئيَحُه ، َرَواُه النَوَصح

  .  )٥(.  َاْحلَاِكُم 

َع اَلنِيب  {: قَالَ  �َوَعْن بـُرَْيَدَة  - ١٥٦٠ اَللُهم ِإين َأْسأَُلَك بَِأين َأْشَهُد : َرُجًال يـَُقولُ  �مسَِ
. وَملَْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ ، وَملَْ يُوَلدْ ، اَلِذي ملَْ يَِلدْ ، َاْألََحُد اَلصَمدُ ، ْنَت اَللُه َال ِإَلَه ِإال أَْنتَ أَنَك أَ 

                                                                                                                                                                  
  . ئ الحفظفي سنده مجهول، وآخر سي: قلت". هذا حديث حسن غريب:" وقال الترمذي) ٩١١(، وابن حبان )٤٨٤(رواه الترمذي . ضعيف - ١

من قالها من النهار، موقنا بها، فمات من يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل، :" وٕان كان عند غير، وزاد" العبد:" وليس عنده لفظ) ٦٣٠٦(رواه البخاري . صحيح - ٢

  . أعترف": أبوء" ، و"وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة

  ). ٥١٨ -٥١٧/  ١(، والحاكم )٣٨٧١(، وابن ماجه )٥٦٦" (عمل اليوم والليلة" رواه النسائي في. حيحص - ٣

  . بغتة: ، وهما لغتان، والمراد"فجاءة:" ، ووقع في مسلم"فجأة":" األصلين" وكذا وقع في) ٢٧٣٩(رواه مسلم . صحيح - ٤

  ). ١٠٤/  ١(، والحاكم )٢٦٥/  ٨(رواه النسائي . صحيح - ٥
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ِه اَلِذي ِإَذا ُسِئَل بِِه َأْعَطى" فـََقالَ  ، َاْألَْربـََعةُ  َأْخَرَجهُ   }َوِإَذا ُدِعَي بِِه َأَجاَب ، َلَقْد َسَأَل اَللُه بِامسِْ
  .  )١(.  َوَصحَحُه اِْبُن ِحباَن 

اَللُهم ِبَك : يـَُقولُ ، ِإَذا َأْصَبحَ  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١٥٦١
َنا، َأْصَبْحَنا ِإال ؛ ِإَذا أَْمَسى قَاَل ِمْثَل َذِلَك وَ   }َوِإلَْيَك اَلنُشوُر ، َوِبَك َمنُوتُ ، َوِبَك َحنَْيا، َوِبَك أَْمَسيـْ
  .  )٢(.  َأْخَرَجُه َاْألَْربـََعُة   }َوِإلَْيَك اَْلَمِصُري  {: أَنُه قَالَ 

نـَْيا َحَسَنةً  �َكاَن َأْكثـَُر ُدَعاِء َرُسوِل اَللِه   {: قَالَ  �َوَعْن أََنٍس  -١٥٦٢ َنا آتَِنا ِيف اَلدرَبـ ،
  .  )٣(.  ُمتـَفٌق َعَلْيِه   }َوِقَنا َعَذاَب اَلناِر ، َسَنةً َوِيف َاْآلِخَرِة حَ 

١٥٦٣-  قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُموَسى َاْألَْشَعرِي :}   ِيباْغِفْر ِيل : َيْدُعو �َكاَن اَلن ُهماَلل
، َوَهْزِيل ، اَللُهم ِاْغِفْر ِيل ِجدي ،َوَما أَْنَت َأْعَلُم بِِه ِمين ، َوِإْسرَاِيف ِيف أَْمرِي، َوَجْهِلي، َخِطيَئِيت 
َوَما ، َوَما َأْسَرْرتُ ، َوَما َأخْرتُ ، اَللُهم ِاْغِفْر ِيل َما َقدْمتُ ، وَُكل َذِلَك ِعْنِدي، َوَعْمِدي، َوَخطَِئي
ُم َواْلُمَؤخرُ ، َوَما أَْنَت َأْعَلُم بِِه ِمين ، َأْعَلْنتُ  َشْيٍء َقِديٌر ، أَْنَت اَْلُمَقد َفٌق َعَلْيِه   }َوأَْنَت َعَلى ُكلُمتـ

  .)٤(  .  

اَللُهم َأْصِلْح ِيل ِديِين اَلِذي : يـَُقولُ  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَالَ  �َوَعْن َأِيب ُهَريـْرََة  -١٥٦٤
َها َمَعاِدي، َوَأْصِلْح ِيل ُدنـَْياَي اَلِيت ِفيَها َمَعاِشي، ُهَو ِعْصَمُة أَْمرِي ، َوَأْصِلْح ِيل آِخَرِيت اَلِيت ِإلَيـْ

 )٥(.  َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم   }َواْجَعْل اَْلَمْوَت رَاَحًة ِيل ِمْن ُكل َشر ، َواْجَعْل َاْحلََياَة زِيَاَدًة ِيل ِيف ُكل َخْريٍ 
 .  

                                                 
  ). ٢٣٨٣(، وابن حبان )٣٨٥٧(، وابن ماجه )٣٤٧٥(والترمذي ). ٣٩٥ -٣٩٤/  ٤" (الكبرى" ، والنسائي في)١٤٩٣(رواه أبو داود . صحيح - ١

في دعاء الصباح والمساء، وأما النسائي " وٕاليك النشور:" وعند أبي داود). ٣٨٦٨(، وابن ماجه )٣٣٩١(والترمذي ). ٥٦٤" (عمل اليوم والليلة" ، والنسائي في)٥٠٦٨(رواه أبو داود . حسن - ٢

إذا اصبح :" أو....." إذا أصبحتم فقولوا:" -صلى اهللا عليه وسلم-، وأما ابن ماجه والترمذي فروايتهما للحديث من أمره "وٕاليك المصير: "قال ومرة أخرى". وٕاليك النشور" فعنده في دعاء المساء

:" وأما ابن ماجه ففي دعاء المساء كما قال الحافظ، إال أنه في دعاء الصباح ليس عنده"! وٕاليك النشور:" وفي دعاء المساء" وٕاليك المصير" صباح، وعند الترمذي في دعاء ال:...."أحدكم فليقل

  ". هذا حديث حسن:" ، وقال الترمذي"وٕاليك النشور

  . والباقي مثله" ربنا:"بدل" اللهم" وفي رواية لمسلم) ٢٦٩٠(، ومسلم )٦٣٨٩(رواه البخاري . صحيح - ٣

  ). ٢٨١٩(، ومسلم )٦٣٩٨(رواه البخاري . صحيح - ٤

  ). ٢٨٢٠(رواه مسلم . صحيح - ٥
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، اَللُهم اِنـَْفْعِين ِمبَا َعلْمَتِين " :يـَُقولُ  �َكاَن َرُسوُل اَللِه   {: قَالَ  �َوَعْن أََنٍس  -١٥٦٥
َفُعِين  َفُعِين ، َوَعلْمِين َما يـَنـْ   .  )١(.  َواْحلَاِكُم ، َرَواُه النَساِئي   }َواْرزُْقِين ِعْلًما يـَنـْ

١٥٦٦-  ْرِمِذيِه ، ِعْلًماَوزِْدِين  {: َوقَاَل ِيف آِخرِهِ ، ِمْن َحِديِث َأِيب ُهَريـَْرَة َحنُْوهُ : َولِلتـَواحلَْْمُد لِل
  .  )٢(.  َوِإْسَناُدُه َحَسٌن   }َوَأُعوُذ بِاَللِه ِمْن َحاِل َأْهِل اَلناِر ، َعَلى ُكل َحالٍ 

اَللُهم ِإين  {: َعلَمَها َهَذا اَلدَعاءَ  �َأن اَلنِيب  -َرِضَي اَللُه َعنـَْها-َوَعْن َعاِئَشَة  -١٥٦٧
، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن الشر ُكلهِ ، َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما ملَْ َأْعَلمْ ، َعاِجِلِه َوآِجِلهِ ، ُلَك ِمَن اخلَْْريِ ُكلهِ َأْسأَ 

، َونَِبيكَ اَللُهم ِإين َأْسأَُلَك ِمْن َخْريِ َما َسأََلَك َعْبُدَك ، َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما ملَْ َأْعَلمْ ، َعاِجِلِه َوآِجِلهِ 
َها ِمْن قـَْوٍل أَْو ، اَللُهم ِإين َأْسأَُلَك َاْجلَنةَ ، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشر َما َعاَذ بِِه َعْبُدَك َونَِبيكَ  َوَما قـَرَب ِإلَيـْ

َها ِمْن قـَْوٍل أَْو َعَملٍ ، َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن النارِ ، َعَملٍ  َأْن َجتَْعَل ُكل َقَضاٍء َقَضْيَتُه  َوَأْسأَُلكَ ، َوَما قـَرَب ِمنـْ
  .  )٣(.  َواْحلَاِكُم ، َوَصحَحُه اِْبُن ِحبانَ ، َأْخَرَجُه اِْبُن َماَجهْ   }ِيل َخيـْرًا 

َكِلَمَتاِن َحِبيَبَتاِن   { �قَاَل َرُسوُل اَللِه : قَالَ  �َوَأْخرََج اَلشْيَخاِن َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  -١٥٦٨
ُسْبَحاَن اَللِه اَْلَعِظيِم ، ُسْبَحاَن اَللِه َوِحبَْمِدِه ، ثَِقيَلَتاِن ِيف اَْلِميَزانِ ، َخِفيَفَتاِن َعَلى اَللَسانِ ، لرْمحَنِ ِإَىل اَ 

{   )٤(   

  

  آِخُر اَْلِكَتاِب 

  

أَقَاَل اَللُه ، التَتاِئي اَْلَماِلِكي  ُعَمَر ْبِن َعِلي : َوَأْحَقرِِهْم ِيف َزْعِمهِ ، َعَلى َيِد َأْضَعِف َخْلِق اَللهِ 
َفُع َماٌل َوَال بـَُنونَ  ْخَوانِهِ ، َوِلَمَشاِخيِهِ ، َوِلَواِلَدْيهِ ، َوَغَفَر َلهُ ، َعثْـَرتَُه يـَْوَم َال يـَنـْ   . َوجلَِِميِع اَْلُمْسِلِمنيَ ، َوإلِِ

                                                 
اه للنسائي غير ولم أر أحدا عز " الكبرى" وال في" المجتبى" إذ لم أجده ال في -رحمه اهللا-ويشهد له ما بعده، وأما عزوه للنسائي فال أظنه إال من أوهام الحافظ ) ٥١٠/  ١(حسن رواه الحاكم  - ١

  . الحافظ، واهللا أعلم

  ". هذا حديث حسن غريب:" وقال. وغيره) ٣٥٩٩(ورواه الترمذي . حسن دون هذه الزيادة ؛ إذ في سندها ضعيف، ومجهول - ٢

  . وفي سند ابن حبان سقط) ٥٢٢ -٥١٢/  ١(، والحاكم )٨٦٩(، وابن حبان )٣٨٤٦(رواه ابن ماجه . صحيح - ٣

  ). ٢٦٩٤(، ومسلم )٦٤٠٦(بخاري رواه ال. صحيح - ٤
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َلَة َاجلُْ ، ثَاِلَث َشْهِر ُمجَاَدى َاْآلِخَرة: بَِتارِيخِ  َسَنَة أَْرَبٍع َوَسْبِعَني ، َقرِيًبا ِمْن ثـُُلِث اَللْيلِ ، ُمَعةِ لَيـْ
  . َوَمثَاِن ِمائَةٍ 

  .  )١(.  َأْحَسَن اَللُه َعاِقَبتَـَها ِمبَُحمٍد َوآلِِه 

ُر اَلزَهْريِي : َوَأِخريًا َعِة َهَذا آَخُر َما أََرْدُت ِإيَراَدُه  -َعَفا اَللُه َعْنهُ  -قَاَل ُمسَيـْ ِيف ِخْدَمِيت ِهلَِذِه اَلطبـْ
َأْن يـَْنَتِفَع  �َأْسَأُل اَللَه ، َوُهَو ِاْخِتَصاٌر لَِتْخرِِجيي اَْلُمَوسِع ِهلََذا اَْلِكَتاِب اَلناِفعِ ، "بـُُلوِغ اَْلَمَرامِ " ِمنْ 

ُب اَْلِعْلمِ  َعةُ ، بِِه ُطال يًعا  َكَما أَْرُجو َأْن تـَُعوَضُهْم َهِذِه اَلطبـْ َعْن اَلطبَـَعاِت اَْألُْخَرى َواَلِيت تـَُعوزَُها مجَِ
قةُ  اَلد .  

  . َفِمْنُه َوْحَدُه ُسْبَحانَُه َكاَن اَْلَعْوُن َوالتـْوِفيقُ ، َوَأْسأَلُُه ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل اَْألَْجَر َوالثـَوابَ 

  . َأْستَـْغِفُرَك َوأَُتوُب إِلَْيكَ ،  ِإَلَه ِإال أَْنتَ َأْشَهُد َأْن َال ، َوُسْبَحانك اَللُهم َوِحبَْمِدكَ 

   

                                                 
  . ىكذا قال، وهذا مما ال يشرع، وانظر وصف النسخ في المقدمة ؛ فهناك إثبات ما كتب في هامش هذه النسخة، وأيضا إثبات ما في النسخة األخر  - ١


